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 مقدمة
 بقلم فضيلة الدكتور طارق عبد الحليم

 
   .وسلم ☺احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول 

  وبعد.

لباحثون تعكس قدرهم وتتناسب مع إن سلّمنا أّن املوضوعات التي يتعرض هلا ا

قاماهتم، فإن موضوع هذا الكتاب الفريد، الذي يتناول شخصية حمورية يف تارخينا 

احلديث، فعّرى عَوارها وكشف أرسارها، مل يكن ليتصدى له مثل قامة صاحب هذا 

  الكتاب، يف دقته وشمولية فكره وصفاء مذهبه.

رافع الطهطاوي، وما أدراك ما رفاعة!  والشخصية التي يتناوهلا الكتاب هي: رفاعة

رجٌل جاء عىل بدايات عهدٍ الطوفان التغريبّي الذي اجتاح أرجاء عاملنا اإلسالمّي، 

ً عباءة اإلصالح، والتجديد، والتطور، والنهضة، وسائر تلك املصطلحات التي  مرتديا

  ال زالت قوى العلامنية امللحدة ترّددها حتى يومنا هذا. 

لشيخ الفاضل الدكتور هاين السباعي. والدكتور السباعّي غنّي عن والكاتب هو ا

ءه أوسع قاعدة وأوسع انتشاراً  تعريفي به، أو تقديمه للناس، فإن حمبيه ومستمعيه وقرا

مما يمكن لكلاميت أن تصل، لكنه جمرد عنوان واجٍب علينا، لفضل هذا الباحث اخلّريت، 

  وال نزكي عىل اهللا أحداً.

، بنَفٍس سنّي ية متعمقة يف جوانب شخصية الطهطاوراسة حتليليوالكتاب هو د

ك  سلفّي بحت، جييل به الكاتب ما غمض من هذه الشخصية، خاصة وقد رسم هلا أو
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ً ليس بحقيق هلا، ورفعوها إىل رتبة ال تليق هبا.  الذين يزعمون أهنم رواد النهضة، جالال

لفاضل السباعّي حيث قال: "إن وليس أدل عىل العرض من الكتاب مما ذكر الشيخ ا

اهلدف من هذه الدراسة هو إماطة اللثام عن فكر شخصية يعتربها الالدينيون 

ً من رواد النهضة العربية واإلسالمية احلديثة، ويضفي هؤالء  (العلامنيون) رائدا

 ً قابا العلامنيون اجلدد عىل هذه الشخصية مسوح القديسني وهاالت التنوير والعقلنة وأ

بياء جدد!!".كثري   ة بغية إرهاب الباحث وكأن رواد العلامنية أ

إن التخريب العقدّي، الذي قصدت إليه قوى الّرش العلامّين يف بالد اإلسالم، قد اختذ 

منهجني؛ أحدمها: التالعب باملفاهيم األساسية، وحتويرها وحتريفها عن مواضعها، كام 

ا كتبنا يف حتقيق معانيه كثري من املقاالت. فعلوا يف مفهوم الوسطية والتجديد وغريمها، مم

ه علٌم من أعالم الدنيا، كام فعلت هذه  والثاين: هو إعالء شأن من حيمل هذا التوجه كأ

الطائفة مع رفاعة الطهطاوي وطه حسني، وكام يفعل اآلن أقزام اإلعالم يف رفع أقدار 

ل. هو خلط املقاييس إذن، من  ال قدر هلم، واحلّط من قدر من هم أهل للتقدير والتبجي

وهو التالعب باملفاهيم وإضفاء اجلالل عىل احلقري، وتلبيس احلق بالباطل، ما نواجه يف 

  هذا الواقع املتشابك املتأزم.

ُّيت منه الطهطاوي،  -حفظه اهللا-وقد وضع الشيخ السباعّي  يده عىل املوضع الذي أ

 والفهم الفاسد التأويل هذا إىل الطهطاوي أوصل الذي إن: "-الحظ–حيث قال؛ 

ه كان مادي مقدمة من انطالقه هو السقيم ة فاسدة، فكانت النتيجة فاسدة بالتبعية، أل

ادي للظواهر واألحداث التارخيية". وهو حٌق ال ريب فيه. ولن نذهب  أسري التفسري ا

جلليل، يف تربير ما ذهب إليه الطهطاوّي وراء ما ظهر من أسبابه، متاًما كام فعل الشيخ ا
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فإنه سواء كان انبهار الطهطاوي بام عليه الغرب، مع سذاجته الريفية الظاهرة، مها سبب 

ذلك العمى التحليّيل الذي أوصله إىل نرصة وسائل معايشهم واختاذها مثالً للرقي 

والفالح، أم إنه سوء النية وفساد الطوية. فإن النتيجة واحدة يف كال التفسريين؛ أن 

  ن من عنارص إفساد املجتمع، بقصد أو بغري قصد.الطهطاوي قد كا

ثم ال أريد أن أطيل يف هذه التقدمة أكثر من ذلك، فقد كفانا الشيخ السباعّي مرونة 

حر بنا يف خضم ما دون الطهطاوي، وما ُدّون عنه  احلدث والتخمني يف هذا املوضع، فأ

ال ختميناٍت، كام يفعل ليصل بنا عىل ساحل الفهم وشاطئ الرتجيح املبنّي عىل حقائق 

من يطلقون عليهم اليوم "املفكرون" أو "الباحثون"، وما هم بأصحاب فكر وال برواد 

ءٍ عىل ما قدم  بحث، لكّن زماننا قد أيت بالعجائب. جزى اهللا شيخنا املفضال خري جزا

  من عمٍل وجعله يف ميزان حسناته يوم يقوم األشهاد. 
 د. طارق عبد الحليم                                          

  كندا                                                         

  ١٤٣٤صفر  ٢٩يف يوم                                                       

  م٢٠١٣يناير  ١١                                                               
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 مقدمة الطبعة الثانية
  بقلم املؤلف

  

ه وصحبه.☺احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا    وعىل آ

ئنا الطبعة الثانية من كتابنا دور رفاعة الطهطاوي يف ختريب  هاء نحن أوالء نقدم لقرا

مية والعامل؛ ا شهدت األمة اإلسالاهلوية اإلسالمية، وقد كان بني الطبعتني اثنا عرش عاًم 

ً كربى ومتغريات حاسمة يف مصري األمم، واملاملك وأكرب هذه األحداث الغزو  أحداثا

جلو أمريكي ألفغانستان عام  سقوط حارضة اإلسالم  :ثم قاصمة الظهر ،م ٢٠٠١األ

دي نفس األعداء ٢٠٠٣عاصمة الرشيد بغداد عام  لف أحفاد أيب رغال اوبتح ،م عىل أ

  مة!.املنتسبني هلذه األ

وهكذا كان قدرنا أن نعارص تلكم التقلبات واالهنيارات وسقوط عواصم اإلسالم 

عىل مرأى ومسمع العامل بأرسه!.. ويف سنوات معدودات كانت املفاجأة الكربى؛ 

سقوط أكابر جمرمي األمة؛ حاكم تونس اهلارب زين العابدين، وحاكم مرص املخلوع 

القذايف، وإجبار طاغية اليمن عيل عبد اهللا  حسني مبارك، وطاغية ليبيا اهلالك معمر

صالح عن سدة احلكم، ثم الثورة السورية التي ال تزال تسطر صحائف من ضياء يف 

الصرب والثبات والبالء واجلهاد والتضحيات بغية القضاء عىل حكم الطائفة النصريية 

  بقيادة بشار األسد.

ع العريب مل تشف غليل األمة، ومل ورغم أن هذه الثورات التي يطلق عليه ثورات الربي

كرست جدار اخلوف لدى الشعوب من  ة حالة  حتقق اهلدف املنشود لكنها عىل أ
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طغاهتا! فهذه الثورات يف حاجة إىل إعادة تقويم وتصحيح حتى تكون ثورة ال تبقي وال 

ً للظاملني وأعواهنم، وتطهر املجتمعات اإلسالمية وتنظفها من خملفات احلقب را ة تذر أ

ضاً  دة وال تزال!.. ونحن يف حاجة أ العلامنية التي حاربت الدين اإلسالمي بال هوا

لثورة جتتث أصول أفكار العلامنية من البيئة اإلسالمية من خالل دحض شبهاهتا والرد 

عىل افرتاءات سدنتها، ونرش العقيدة اإلسالمية الصحيحة التي حتمي عقول الشبيبة 

اطيل الالدينيني.واألجيال من وساوس العلام   نيني وأ

فال بد إذن من ثورة يكون فيها اإلسالم وحده ال غري املصدر واملرجع واملرشع يف 

  كافة املناحي احلياتية. وسيحدث ذلك إن شاء اهللا ولو بعد حني.

نا صححنا بعض  وبالنسبة هلذه الطبعة الثانية فإن ما يميز هذه الطبعة بفضل اهللا أ

لطبعة األوىل. وقمنا بإضافة بعض الرتاجم وتقويم بعض العبارات األخطاء الواردة يف ا

  وإزالة بعض اللبس من بعض اجلمل والكلامت. 

وال يسعنا إال أن نشكر من أعاننا يف إعادة طبع هذا الكتاب ونرشه ـ جعل اهللا ذلك 

  العمل يف ميزان حسناته ـ  ليستفيد منه الشبيبة وطلبة العلم والباحثني عن احلق. 

أل اهللا العظيم أن يكون عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع اهللا به، ويكون أس

  صدقة جارية بعد مماتنا إن شاء اهللا.  آمني.
 هاني السباعي د.                                                                            

  لندن يف يوم اإلثنني                                                                 

  ١٤٣٤مجادى أوىل  ٥                                                               

  م٢٠١٣مارس  ١٨                                                               
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 مقدمة الكتاب

 
فسنا وسيئات إن احلمد هللا نحمده  ونستعينه ونستغفر ه ونعوذ باهللا من رشور أ

أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إ إال اهللا وحده 

  عبده ورسوله. ☺ال رشيك له وأشهد أن حممدًا  

 ) ْ َ ِالَّ َوأ ُوُتنَّ إ هِ َوَال َمت ِ َ َحقَّ تَُقات َّ يَن آَمنُوا اتَُّقوا ا ا الَّذِ َ َهيُّ ُمونَ َيا أ ِ    ١)تُْم ُمْسل

نَْها َزْوَجَها َوَبثَّ (  ٍ َوَخَلَق مِ ْن َنْفٍس َواِحَدة ََقُكْم مِ ي َخل ُكُم الَّذِ ا النَّاُس اتَُّقوا َربَّ َ َهيُّ َيا أ

َساًء  ِ ًريا َون ِ نُْهَام ِرَجاًال َكث َ  َواتَُّقوا  ۚمِ َّ ي ا هِ  تََساَءُلونَ  الَّذِ ِ نَّ  ۚ َواْألَْرَحاَم  ب ِ َ  إ َّ ُْكْم  انَ كَ  ا َي  َعل

ًا يب ِ   ٢)َرق

ْر َلُكْم  َْغفِ ْعَامَلُكْم َوي َ ْح َلُكْم أ ِ ُْصل يًدا. ي َ َوُقوُلوا َقْوًال َسدِ َّ يَن آَمنُوا اتَُّقوا ا ا الَِّذ َ َهيُّ ا أ َ (ي

َُكْم  عِ  َوَمنْ ۗ ُذُنوب ِ َ  ُيط َّ يًام) َوَرُسوَلهُ  ا ِ َْوًزا َعظ     ٣َفَقْد َفاَز ف

ً من صعيد مرص لقد تعلمنا ونحن يف مرا  حل التعليم األوىل أن هناك شيخًا أزهريا

اسمه رفاعة الطهطاوي ابتعثه حممد عيل باشا حاكم مرص إىل فرنسا ونبغ هذا األزهري 

 ً ًا مستنريا ر العلوم الفرنسية لريجع إىل مرص عا وا قن اللغة الفرنسية واقتبس أ وأ

   !من رواد النهضة العلمية احلديثة ورائداً 

  
                                                

ن آية   ١-   .١٠٢آل عمرا

  .١النساء آية   ٢-

ب : اآل  ٣-   . ٧١، ٧٠يتان األحزا
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ءة واملطالعة كنا هنيم هبذا الرائد الفذ العمالق الذي مل تزل ويف  مقرر كتاب القرا

صورته بعاممته األزهرية عالقة يف ذهني؛ عامل أزهري يسافر إىل فرنسا لبضع سنني يأيت 

  بجذوة من علم أهل باريس ليضيئ الطريق ألمته هذا أمر عجاب وفذ بحق!!

الرجل الفذ وانكشف املخبوء وبان  لكن مرت السنون وتغريت مفاهيم الصبا عن

املستور وظهرت حقيقة رائد النهضة املرصية والعربية احلديثة؛ تلكم احلقيقة الغائبة أو 

ً يف تصحيح هذه املفاهيم  ً حتى وقتنا احلارض. ويرجع الفضل إىل اهللا أوال املغيبة عمدا

ت الغيورين من أهل عن ما يسمى برواد النهضة املرصية والعربية احلديثة ثم إىل مؤلفا

اإلسالم الذين كشفوا سوأة أفكار رواد النهضة احلديثة الذين اصطنعوا عىل أعني 

الغرب وتربوا عىل موائدهم؛ فكتابات هؤالء العلامء واألدباء واملشتغلني بالتاريخ 

اخلبيثة املستوردة التي حتملها أدمغة وأقالم  ىوبتاريخ األدب سامهوا يف كشف الدعاو

رغم تسرتهم بزي اإلسالم  ؛رواد اجلدد؛ كشفوا حقيقة دعاوى هؤالء مجيعاً هؤالء ال

عد الناس عن تلك احلقيقة إهنم  ؛وحب املعرفة وزعمهم البحث عن احلقيقة!! وهم أ

 جمرد مرتزقة يف جمال الفكر واألدب تعمل باألجر حلساب الغري!! هذا الغري الذي ال

ً ألمتنا كام ال   وال هنضة كام يروجون!! يريد هلا بعثاً  يريد خريا

رمحه -األديب الكبري مصطفى صادق الرافعي  :وأذكر من هؤالء الكتاب الغيورين

حتت راية " الذي جند قلمه للدفاع عن الفصحى وخاض معاركه األدبية  -اهللا تعاىل

 ."القرآن

وأذكر آل شاكر تلكم األرسة املباركة التي محلت لواء الذب عن العقيدة والسنة 
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أوهلم والدهم الشيخ حممد شاكرالذي شغل  ؛ية ونذرت نفسها للغة العربيةالنبو

و األشبال ١٩٢٩منصب قايض القضاة يف السودان وتويف سنة  م. واملحدث العالمة أ

وزبدة هذه األرسة الكريمة  .م١٩٥٨القايض الرشعي أمحد حممد شاكر الذي تويف سنة 

و فهر األستاذ الشيخ حممود م ١٩٩٧حممد شاكر الذي تويف أغسطس  األديب العالمة أ

  .-رمحهم اهللا مجيعاً -) ١٤١٨املوافق (ربيع اآلخر 

ً أستاذ األدب والتاريخ الدكتور حممد حممد حسني ذلك الرجل الغيور  ضا وأذكر أ

ف وأجاد وأفاد حتى صارت كتبه معلامً الغنى لطالب العلم الذي  عىل دينه الذي أ

ً إن  يبحث يف جذور البالء الذي حل بأمتنا يف العرص احلديث. وأرجو أال أكون مغاليا

التغريب  قلت: إن كل من كتب ويكتب عن تاريخ احلركية الوطنية واألدبية وحركة

سترشاق يف العرص احلديث هم عيال عىل كتب ومؤلفات الدكتور حممد حسني؛ واال

ا وفند صوننا املهددة من داخلهذلك الرجل الذي كان يعمل يف صمت ودافع عن ح

وبقلم الناقد  ؛جتاهات الوطنية واألدبية يف العرص احلديث ووضعهم حتت املجهراال

ً حلسن  ،البصري دحض مزاعمهم ه اهللا خريا وبّني حلن قوهلم وأفكارهم اهلدامة. فجزا

صنيعه بكتابته القيمة املفيدة التي سامهت يف تبصري أجيال كانوا قد تربوا عىل تقديس 

  ة إعالمية معادية هلوية أمتنا اإلسالمية.أصنام من صنع ماكين

ً ممن فند ودحض شبهات هؤالء املرجفني ممن سار  ومما ال شك فيه أن هناك لفيفا

ً ألهنم كانوا بحق  ،عىل هنج آل شاكر والرافعي وحممد حسني فجزاهم اهللا خريا

 منافحني مدافعني عن عقيدة اإلسالم وثوابت األمة ضد اهلجمة الرشسة التي يشنها

  من يطلق عليهم رواد النهضة العربية واإلسالمية احلديثة!
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 :ال نريد أن ننقص من قدر أحد
  

"ونحن حني ندعوا إىل إعادة النظر يف تقويم الرجال، ال نريد أن ننقص من قدر 

اس يزعم الزاعمون  أحد، ولكننا ال نريد أن تقوم يف جمتمعاتنا أصناٌم جديدة معبودة أل

خطأ، وأن أعامهلم كلها حسنات ال تقبل القدح والنقد، حتى  أهنم معصومون من كل

إن املخدوع هبم واملتعصب هلم واملروج آلرائهم ليهيج ويموج إذا وصف أحُد الناس 

إمامًا من أئمتهم باخلطأ يف رأي من آرائه، يف الوقت الذي ال هييجون فيه وال يموجون 

صف به زعامؤهم يقبلون أن يو بام ال ☺حني يوصف أصحاب رسول اهللا 

  املعصومون.

ه قتل مالك بن نويرة يف حرب  فيقبلون أن يوصم سيف اإلسالم خالد بن الوليد بأ

ً يف زوجته، ويرددون ما شاع حول ذلك من أكاذيب.   الردة طمعا

صقه به ابن سبأ اليهودي  ويقبلون أن يّلطخ تاريخ ذي النورين عثامن بن عفان بام أ

نَة بنت سيد شباب  "األغاين"األصبهاين يف كتاب من ُهتم. ويقبلون ما يروي  ْ يف ُسَكي

  أهل اجلنة احلسني من أخبار اللهو واملجون.

ً ثم  ً ويغزو عاما ويرّددون ما ُيذاع من أخبار هارون الرشيد الذي كان حيج عاما

ف  ً لإلرسا ً للخالعة والرتف، بل كاد يصبح رمزا ناء هذا اجليل رمزا أصبح يف أوهام أ

ف ليلة وليلة).يف طلب ال طال (أ   شهوات، وصورة من أ

رس منه. وحيتمون  يقبلون ذلك كله، ثم يرفضون أن ُيَمّس أحُد أصنامهم بام هو أ

ي هذه  ون عىل خمالفيهم يف الرأ ي يف كل ما خيالفون به امجاع املسلمني، ويأ بحرية الرأ



 

١٣

بالظنون واألوهام احلرية. ُخيّطئون كبار املجتهدين من أئمة املسلمني، وجيّرحوهنم 

  هتم أو جترحيهم باحلقائق الدامغة"اساد لتخطيءويثورون 

  ٤د. حممد حممد حسني                                                                                                 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٤٩ص "اإلسالم واحلضارة الغربية "من كتابه:  ٤-
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  ٥بطاقة تعريف بشخصية الطهطاوي

  

ه:   مولده ونشأ

أكتوبر سنة  ١٥ املوافق ١٢١٦مجادى الثانية سنة ٧لد رفاعة رافع الطهطاوي يف و

  م  يف مدينة طهطا إحدى مدن حمافظة سوهاج بصعيد مرص.١٨٠١

  الطهطاوي يف األزهر:

  م..١٨١٧)  ١٢٣٢التحق باألزهر يف سنة (

  تلقى رفاعة العلم عن عديد من شيوخ األزهر األعالم:

  م..١٨٢٠) ١٢٣٦عىل الشيخ الفضايل املتوىف  ( "يصحيح البخار"لقد درس 

وار"و  يف األصول "مجع اجلوامع"ودرس  يف احلديث عىل الشيخ حسن  "مشارق األ

  م.١٨٣٤) ١٢٥٠القويسني الذي توىل مشيخة األزهر سنة  (

البن عطاء اهللا السكندري عىل الشيخ البخاري املتوىف   "احلكم"ودرس 

  م.١٨٤٠) ١٢٥٦(

عىل الشيخ حممد حبيش املتوىف   "مجع اجلوامع"و  "مغنى اللبيب"ودرس 

  م.١٨٦٩) ١٢٨٦(

  م.١٨٦٩) ١٢٨٦عىل الشيخ الدمنهوري املتوىف  ( "رشح ابن عقيل"ودرس 

  
                                                

". أعالم وأصحاب أقالم" :د. حممد عامرة. كتاب" مقدمة األعامل الكاملة لرفاعة الطهطاوي"منها:  ؛أخذنا هذه الرتمجة من عدة مصادر - ٥

ور اجلندي. كتاب:  تاريخ مرص من الفتح العثامين إىل قبيل  :"املسرت جورج يانج. وكتاب". تاريخ مرص من عهد املامليك إىل هناية حكم إسامعيل"أ

 عيل مبارك.. "اخلطط التوفيقية"لويس عوض. . "تاريخ الفكر املرصي احلديث"عمر اإلسكندراين وسليم حسن. ". الوقت احلارض
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عىل الشيخ أمحد الدمهوجي الذي توىل مشيخة األزهر سنة  "األشموين"ودرس        

  م.١٨٤٨ )١٢٦٤(م، واملتوىف ١٨٣٨) ١٢٥٤(

  )١٢٧٧(الذي توىل مشيخة األزهر املتوىف ،ودرس عىل الشيخ إبراهيم البيجوري      

  .  م١٨٦٠

املولود  الشيخ حسن العطارهو فأما أهم أستاذ تتلمذ عىل يديه رفاعة الطهطاوي 

وقد توىل الشيخ العطار مشيخة  ،م١٨٣٥) ١٢٤٩م واملتوىف  (١٧٦٦) ١١٨٠(

  . م.١٨٣٠) ١٢٤٦األزهر سنة  (

دي نخبة من العلامء منهم؛ الشيخني؛ األمري والصبان وختصص  ،تلقى تعليمه عىل أ

وكانت له معارف واسعة يف علم الفلك والطب والكيمياء واهلندسة  ،يف علم املنطق

ً من رواد النهضة العربية احلديثة حيث  ،واملوسيقى ً.. يعده البعض رائدا وكان شاعرا

د كرفاعة الطهطاوي واألديب واللغوي حممد عياد تتلمذ عىل يديه جيل من الروا

م وخترج عىل يديه عدد كبري من املسترشقني يف ١٨٤٠هاجر إىل روسيا عام  .الطنطاوي

وظل هناك حتى تويف يف  ،مدينة بطرسربج الذين تلقوا علوم اللغة العربية وآداهبا

  م.١٨٦١بطرسربج سنة 

شأ الشيخ حسن العطار جريدة الوقائع املرصي   ة ورأس حتريرها.أ

شأه نابليون عقب احتالله ملرص سنة  م ١٧٩٨كان يرتدد عىل املجمع العلمي الذي أ

وكانت له عالقة محيمة مع حاكم مرص حممد عىل باشا، وقد أدى ذلك إىل اهتامه من قبل 

ه يريد مصلحة األزهر!. ه مهادن ملحمد عيل وكان يربر ذلك أ   بعض العلامء أ

وي امتياز خاص عند أستاذه الشيخ العطار إذ كان يالزمه يف وكان لرفاعة الطهطا
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غري الدروس ليتلقى عنه علومًا أخرى كالتاريخ واجلغرافيا واألدب، وكان يشرتك معه 

دي علامء األزهر. وال ننسى أن الشيخ اليف ا طالع عىل الكتب الغربية التي مل تتداوهلا أ

  ىل باريس وزكاه عند حممد عيل باشا.العطار هو الذي رشح رفاعة الطهطاوي للسفر إ

م خترج رفاعة يف اجلامع األزهر، وكانت سنه واحد وعرشين عامًا، ١٨٢١يف سنة 

م) ثم انتقل ١٨٢٤م ــ ١٨٢٢ثم جلس للتدريس يف نفس اجلامع األزهر ملدة عامني (

  .م١٨٢٦إىل وظيفة واعظ وإمام يف خدمة اجليش واستمر يف هذا العمل حتى سنة 

م قررت احلكومة املرصية إيفاد أكرب بعثاهتا إىل فرنسا، وكان ١٨٢٦ويف سنة 

ً من طالب هذه البعثة، بل لقد  ه مل يكن طالبا الطهطاوي ضمن هذه البعثة رغم أ

رشحه الشيخ حسن العطار لكي يقوم لطالهبا بالوعظ واإلرشاد، ويؤمهم يف الصالة، 

به علامء فرنسا  لكنه مل يكتف بذلك ونبغ يف تعلم الفرنسية وأجادها دي أ وتتلمذ عىل أ

  يف ذلك الوقت، فلام رجع إىل مرص صار علامً من األعالم حتى وقتنا احلارض.

  وأهم أسامء بعض طلبة البعوث العلمية التي أرسلها حممد عيل إىل أوروبا:

  ) رفاعة رافع بك الطهطاوي (أول ناظر ملدرسة اللغات واأللسن).١(

  .)م١٨٢٦ناظر للمعارف من تالمذة بعثة  ) مصطفى خمتار بك (أول٢(

  ) عيل مبارك باشا (املهندس واملؤرخ املشهور).٣(

م إىل سنة ١٨٣٤) يوسف بك حكيكيان ( ناظر مدرسة املهندسخانة من سنة ٤(

  م.١٨٣٨

  ) حممد عيل باشا احلكيم (طبيب وجراح مشهور).٥(

  ) مصطفى حمرجمي (مهندس قناطر وجسور).٦(
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  ي (مدرس بمدرسة الطب).) حممد بك السكر٧(

  ) حممد شافعي بك (ناظر املدرسة الطبية)٨(

  ) حممد بيومي بك (مدرس بمدرسة املهندسخانة).٩(

  ) مظهر بك (مهندس القناطر اخلريية).١٠(

  ) حممد شبايس بك (مدرس بمدرسة الطب).١١(

  ) حسني بك اإلسكندراين (ناظر البحرية)١٢(

  .م)١٨٣٨من  ةس خاناملهنددرسة ) ملبري بك (ناظر م١٣(

فق عليهم  ٣١٩لقد بلغ عدد من أرسلهم حممد عيل باشا إىل أوروبا يف زمنه  طالبًا أ

ف جنيه مرصي.  واستطاع هؤالء التالميذ أن يكونوا سادة املجتمع وأن  ٢٢٤ أ

يسامهوا بشكل مبارش وفعال يف تغيري وجه املجتمع املرصي عىل كافة األصعدة 

ام سامهوا يف تغيري بنية املجتمع العقدية والفكرية هم وتالمذهتم وامليادين احلياتية، ك

ً  كام أراد حممد عيل باشا ومستشاروه.   الذين جاءوا من بعدهم متاما

  
 العودة إلى مصر:

) عاد الطهطاوي إىل مرص من بعثته وكانت قد سبقته إىل ١٢٤٨م (١٨٣٢يف سنة 

وامتيازه وتعلق عليه اآلمال يف جمال  حممد عيل تقارير أساتذته يف فرنسا حتكي تفوقه

وكانت أوىل الوظائف التي توالها بعد عودته من باريس، وظيفة مرتجم  الرتمجة.

  بمدرسة الطب، فكان أول مرصي يعني يف مثل هذا العمل.

) انتقل رفاعة الطهطاوي من مدرسة الطب إىل مدرسة ١٢٤٩( م١٨٣٣ويف سنة 
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ً للعلوم الطوبجية (املدفعية) بمنطقة (طر ه) إحدى ضواحي القاهرة كي يعمل مرتمجا

  اهلندسية والفنون العسكرية.

) تم افتتاح أول مدرسة للغات يف مرص وكانت تسمى ١٢٥١( م١٨٣٥ويف سنة 

أول األمر (مدرسة الرتمجة) ثم تغري اسمها بعد ذلك إىل (مدرسة األلسن) وهي اآلن 

  رة.كلية األلسن التابعة جلامعة عني شمس بالقاه

ً لآلثار يف تاريخ مرص. شأ متحفا   ويعترب الطهطاوي أول من أ

ويعترب  الطهطاوي أول منشئ لصحيفة أخبار يف الديار املرصية حيث قام بتغيري 

م أي ١٨٢٨ديسمرب  ٣شكل جريدة (الوقائع املرصية) التي صدر عددها األول يف سنة 

ا عاد توىل اإل م، ١٨٤٢رشاف عليها سنة عندما كان الطهطاوي يف باريس، لكنه 

ادة األساسية  وكانت تصدر باللغتني العربية والرتكية حيث جعل األخبار املرصية ا

ً من الرتكية، و أول من أحيا املقال السيايس عرب افتتاحيته يف جريدة الوقائع، كان بدال

رزهم أمحد فارس الشدياق،  أصبح للجريدة يف عهده حمررون من الكتاب كان من أ

  يد شهاب الدين.والس

  
 أهم مؤلفات الطهطاوي:

ً  "ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز") ١( ضا الديوان النفيس "ويسمى هذا الكتاب أ

وهو الذي صور فيه الطهطاوي رحلته إىل باريس وتقدم به إىل جلنة  "بإيوان باريس

  م.١٨٣٠أكتوبر  ١٩متحان يف الا

... وقد خصصه "العرصية مناهج األلباب املرصية يف مباهج اآلداب ")٢(
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  ).١٢٨٦م (١٨٦٩الطهطاوي للكالم عن التمدن والعمران ولقد طبع يف حياته سنة 

.. خصصه الطهطاوي لفكره يف الرتبية "املرشد األمني يف تربية البنات والبنني") ٣(

م ١٨٧٣والتعليم وآرائه يف الوطن والوطنية، وقد طبع يف العام الذي تويف فيه 

  بوع اآلن طباعة حسنة متوفرة يف األسواق.) ومط١٢٩٠(

وار توفيق اجلليل يف أخبار مرص وتوثيق بني إسامعيل") ٤( .. وهو اجلزء األول "أ

يفها ويف هذا اجلزء يتكلم عن تاريخ  من املوسوعة التي كان قد عزم الطهطاوي عىل تأ

  ).١٢٨٥م (١٨٦٨مرص القديمة حتى الفتح اإلسالمي، وطبع يف حياة املؤلف سنة 

حاث والقصائد واملنظومات الشعرية من علوم رشعية  وعرشات الكتب واأل

  ولغوية وأشعار يف الوطنية ومدح الوالة وغري ذلك.

  
 أهم المترجمات التي قام بها الطهطاوي:

  م.١٨٣٨. طبع "تاريخ القدماء املرصيني") ١(

  م.١٨٦٨طبع سنة  "تعريب قانون التجارة الفرنيس ")٢(

  م.١٨٦٦.. طبع سنة "ب القانون املدين الفرنيستعري") ٣(

  م.١٨٣٦.. طبع سنة "كتاب قالئد الفالسفة") ٤(

  م.١٨٥٤.. طبع "مبادئ اهلندسة") ٥(

  م.١٨٣٨.. طبع "املنطق") ٦(

  .. مل يطبع.ملنتسكيو "روح الرشائع") ٧(

  .. مل يطبع."أصول احلقوق الطبيعية التي تعتربها اإلفرنج أصالً ألحكامهم") ٨(

ي نرشه ذال "الدستور الفرنيس") ٩(  ."ختليص اإلبريز"يف كتابه 
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فية العمومية") ١٠( .. ترجم منه رفاعة "ملطربون".. وهو كتاب "كتاب جغرا

  الطهطاوي أربع جملدات من ثامنية.. وطبع بدون تاريخ.

حاث التي كتبها بنفسه أو أرشف عليها  .هذا باإلضافة إىل عرشات الكتب واأل

  اإلطالة لذكرناها. ولوال خشية

نائه الوالة عن الشيخ رفاعة الطهطاوي فقد بلغت   ،لقد ريض حممد عيل ومعظم أ

ف وستامئة( ١٦٠٠ثروته يوم وفاته  فدان غري العقارات، وهذه ثروته كام ذكرها  )أ

  عيل مبارك باشا يف خططه:

  فدانًا.. ٣٦بلغ أهدى له إبراهيم باشا حديقة نادرة املثال يف (اخلانقاة). وهي مدينة ت

ً بمدينة طهطا.. ٢٥٠أهداه حممد عيل    فدانا

  ا..فدانً  ٢٠٠سعيد  يأهداه اخلديو

  فدانًا. ٢٥٠إسامعيل  يهداه اخلديووأ

فدان،  ١٦٠٠فدان.. فبلغ مجيع ما يف ملكه إىل حني وفاته  ٩٠٠واشرتى الطهطاوي 

  غري ما اشرتاه من العقارات العديدة يف بلده طهطا ويف القاهرة!!

م كان الطهطاوي قد بلغ الثانية والسبعني من عمره.. ودب يف ١٨٧٣ويف سنة 

م املوافق (غرة ربيع الثاين ١٨٧٣مايو سنة  ٢٧جسده الوهن.. ثم تويف يوم الثالثاء 

١٢٩٠.(  
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 مدخل لفهم فكر الطهطاوي:
 

لم : "اع"ختليص اإلبريز"استوقفتني عبارة ذكرها الشيخ رفاعة الطهطاوي يف كتابه 

دهيم قبل حصول هذه الفتنة بزمن  ئر يف أ ه جاء إىل الفرنساوية خرب وقوع بالد اجلزا أ

يسري، فبمجرد ما وصل هذا اخلرب إىل رئيس الوزراء "بوليناق" أمر بتسييب مدافع 

ه يظهر العجب بنفسه، حيث إن مراده نفذ  الفرح والرسور، وصار يتامشى يف املدينة كأ

ا  وانترصت الفرنساوية يف ئر، ومما وقع أن املطران الكبري  زمن وزراته عىل بالد اجلزا

سمع بأخذ اجلزائر، ودخل امللك القديم الكنيسة يشكر اهللا سبحانه وتعاىل عىل ذلك، 

ه بحمد اهللا  جاء إليه ذلك املطران ليهنيه عىل هذه النرصة. فمن مجلة كالمه ما معناه: أ

  ة انترصت نرصة عظيمة عىل امللة اإلسالمية، سبحانه وتعاىل عىل كون امللة املسيحي

ئر إنام هي جمرد  وال زالت كذلك. انتهى.  مع أن احلرب بني الفرنساوية وأهايل اجلزا

أمور سياسية ومشاحنات جتارات ومعامالت ومشاجرات وجمادالت، منشؤها التكرب 

ً مل تثمر إال  :والتعاظم! ومن األمثال احلكيمة   ٦ا"ضجًر لو كانت املشاجرة شجرا

أقول: هكذا بكل بساطة يشخص لنا الشيخ رفاعة الطهطاوي سبب عدوان فرنسا 

عىل اجلزائر!!  فقراءة األحداث بنفس مادي واضح يف ثنايا كلامت الطهطاوي؛ فحرب 

  فرنسا الصليبية للجزائر املسلمة جمرد أمور سياسية ومشاحنات ومعامالت جتارية!!

اوي أصل الداء؛ فأس املعضلة الفرنسية هكذا حللت لنا قرحية الشيخ الطهط

ئرية منشؤها التكرب والتعاظم!!   اجلزا
                                                

  .٢٢٠و  ٢١٩ص"ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز" -٦



 

٢٢

فمن الذي يتكرب عىل من أهيا الشيخ املبجل؟! فرنسا الدولة املعتدية املحاربة لبلد 

إسالمي أم شعب اجلزائر األعزل؟! والعجيب أن الشيخ رفاعة نقل لنا فرح ورسور 

بإطالق املدافع عالمة الفرح والرسور...  الفرنسيني لدرجة أن رئيس حكومتهم أمر

  اذا؟  ألن امللة املسيحية انترصت عىل امللة اإلسالمية!!

ويزيد األمر وضوحًا أن الطهطاوي ذكر أن مطران باريس الكبري كان يقيم القداس 

وشكر الرب النتصار امللة املسيحية عىل امللة اإلسالمية!! ورغم هذا الوضوح نرى 

نجعة! ويرجع األمر إىل غري مراد أهله!. وهنا كانت خطورة العلمنة الشيخ يبعد ال

ادي لألحداث التارخيية.   والتفسري ا

ً يتساءل وما عالقة احلكاية السابقة بالعلامنية   ؟ولعل قارئا

أقول: إن اهلدف من هذه الدراسة هو إماطة اللثام عن فكر شخصية يعتربها 

واد النهضة العربية واإلسالمية احلديثة، ويضفي الالدينيون (العلامنيون) رائدًا من ر

 ،هؤالء العلامنيون اجلدد عىل هذه الشخصية مسوح القديسني وهاالت التنوير والعقلنة

ً كثرية بغية  قابا بياء جدد!!إوأ   رهاب الباحث وكأن رواد العلامنية أ

حقيقة أو سفسطة جدلية حمضة؛ بل إهنا ا، وحيث إن العلامنية ليست شعارًا أجوفً 

واقعية ضاربة جذورها يف كافة املناحي احلياتية يف أمتنا العربية واإلسالمية رغم 

حداثتها نسبيًا. ومن ثم نسلط الضوء عىل شخصية الطهطاوي لكونه رائدًا من رواد 

العلامنية املستوردة من املنظومة الغربية وذلك من خالل مؤلفاته وآرائه التي كانت 

  العلامنية يف أقطارنا العربية واإلسالمية.اللبنات األوىل لدخول 

  



 

٢٣

  كافة املستويات: الرسطان اخلبيث نجده حيارصنا عىل والعلامنية ذلك

  فهناك علامنية حاكمة متسلطة:

ء  واع العلمنة ونراها شاخصة يف عاملنا العريب واإلسالمي سوا وهي أظهر أ

ه مجهوري أو ملكي أو ثوري!    إلخ.ترسبلت بنظام يطلق عىل نفسه أ

  وهناك علامنية فكرية:

واع العلمنة إذ هنا تؤصل وتقعد للسلطة احلاكمة وهلا منابر إعالمية إ وهي أخطر أ

وثقافية؛ (إذاعة، تلفاز، جمالت، صحف، دور سينام، مسارح، مؤلفات، مراجع، 

  .منتديات، حمطات فضائية..)

  وهناك علامنية اجتامعية:

ي التي تعنى بالسلوك واألخالق واآلداب وهي نتيجة التقعيد السابق وثمرته؛ وه

وقد أدت إىل تفسخ الروابط األرسية، وصدع املجتمعات العربية  .العامة واخلاصة

  واإلسالمية احلديثة.

فالعلامنية قد أحاطت بحياتنا وصارت عقبة كأداء أمام تقدم املسلمني وعودهتم 

وعرض..إلخ. لدينهم واسرتدادهم حقوقهم املغتصبة؛ من رشيعة وحكم وأرض 

فهذه العلامنية شجرة خبيثة جيب اجتثاث جذورها  كمطلب رشعي من حياة املسلمني 

 :أي ؛والعلامنية كلمة اخرتعها اللبنانيون من جذر (علم)" عودة. ودفنها يف مقربة الال

ينسجم مع العلم، إذن جيب أن يفصل بني  وأن الدين خرافة وال ،عتامد عىل العلماال

  .٧ين ومع حرية التدين ملن شاء"الدولة وبني الد
                                                

ور اجل . "عيالعودة إىل اليناب"  -٧   .١٤ص نديأ



 

٢٤

"العلامنية هي فصل بني جمالني يف حياة اإلنسان: جمال الدنيا، وزينتها :وبمعنى آخر

  ومتعها، وجمال الصلة اخلاصة بني اإلنسان وخالقه.

هي: فصل بني سلطتني غري متجانستني: بني دين أو كنيسة... وسلطة زمنية أو 

  دولة.

ادة  هي تفرقة بني (طاهر) وهو رس اهللا يف اإلنسان... و(نجس) وهو ما يمثل ا

ورشها يف حياته. والكنيسة كسلطة مسيحية تبارش أحوال اإلنسان املسيحي فيام يتصل 

بعالقته بربه: تبارشه منذ والدته إىل موته... ومنذ زواجه وإنجاب الولد.. حتى يظل يف 

خرين جتامعية يف عالقته باآلالوالسلطة الزمنية تبارش شؤونه ا رضاء اهللا. بينام الدولة

ال.. وشؤونه يف املعامالت معه يف املجتمع.. وشؤونه اال قتصادية يف امللكية ومنفعة ا

  التجارية والزراعية والصناعية.

العلامنية فصل يف كتاب احلياة األوربية، عنيت به اخلصومة بني الكنيسة والسلطة 

كل منهام، أو يف حماولة ملنع  الستقاللالزمنية، يف املجتمعات األوربية يف حماولة 

حتكاك بينهام، بعد الشد والتوتر يف عالقتهام، طوال القرون الوسطى وسيادة حكم اال

  الكنيسة فيها.

ومفهوم الدين: هو ما يغطي حاجة اإلنسان، كفرد يف صلته باهللا داخل مكان 

ما عدا ذلك اجلانب  يشتمل العبادة، أو يف خارجها يف األرسة. ومفهوم السياسة: هو ما

يتكلم  يف حياة اإلنسان. واإلنسان بذلك له جانبان: جانب ديني.. وآخر سيايس.. وال

يف اجلانب األول، كام اليفصل فيه إال (رجل دين) ـ باملفهوم الكنيس ـ بينام ال يامرس 

اجلانب الثاين إال (رجل دولة). ورجل الدين مطالب بأن ال يقحم نفسه يف جمال 



 

٢٥

.. ورجل الدولة مطالب بأن ال يقحم نفسه يف جمال الدين، وقد يكون لكل السياسة

ري يبقى يف اخلفاء، ويظل من الوجهة الشكلية  ري يف جمال اآلخر، ولكن هذا التأ منهام تأ

  غري معرتف به من اجلانب اآلخر.

ة حال فالعلامنية، كام اتفق عىل مفهومها رجال الكنيسة والدولة معًا: فصل  وعىل أ

ة من السلطتني القائمتني ـ سلطة الكنيسة، وسلطة الدولة ـ يف جمال  واضح بني تدخل أ

  .٨األخرى، وشؤوهنا"

من بعيد!  من قريب وال وأود أن أؤكد أن لفظة (علامين) ال يعني القائم بالعلم ال

ادي الذي ال يؤمن إال باملحسوس، ويستبعد املغيبات متامًا من  "وإنام يعني التفكري ا

ادي يف الغرب كرد فعل جم ال بحثه، وال يسلم أصالً بوجودها، ولقد ظهر املنهج ا

ادة ويعلل احلوادث  للمنهج الروحي املستمد من املسيحية، والذي حيط من قيمة ا

ية وحدها، وينفي القول باألسباب"   .٩واألشياء باملشيئة اإل

سالم فصل بني السلطتني أما اإلسالم فهو دين حياة، دين ودولة..ال يوجد يف اإل

  الدينية، والدنيوية كام هو مستقر يف املفهوم الكنيس.

نالحظ أن الذي أوصل الطهطاوي إىل هذا التأويل الفاسد والفهم السقيم هو 

ه كان أسري التفسري  ،انطالقه من مقدمة مادية فاسدة فكانت النتيجة فاسدة بالتبعية أل

ادي للظواهر واألحداث التارخيية.   ا
                                                

  .٣٨ص العدد األول السنة األوىل  لة األمةجمقال بم .د. حممد البهي "العلامنية وتطبيقاهتا يف اإلسالم" - ٨

  .٨٠و  ٧٩ص حممد رشاد د.". املنهج اإلسالمي لدراسة التاريخ وتفسريه" -٩ 



 

٢٦

هكذا برش الطهطاوي األمة اإلسالمية بدين الغرب اجلديد وبقوانني الغرب 

نينهم  وأخالقهم!! ونتيجة خلطة الطهطاوي ألهل فرنسا وعلامئها وانبهاره بقوا

ءة األحداث التارخيية، فال ادي يف قرا ر بالتفسري ا ه يتأ عجب إذن أن  وسلوكياهتم، نرا

ئر من منظور مادي، فاخلالفات التجارية ينظر الطهطاوي إىل اعتداء فرنسا عىل  اجلزا

ال عتداء!! وتغاىض الطهطاوي عن ية مع التكرب والتعاظم هو سبب االواملشاحنات ا

الباعث احلقيقي للعدوان الفرنيس، وأغفل اجلانب العقدي وأسقط من قاموسه 

  التحلييل احلرب املقدسة أو اجلهاد يف سبيل اهللا.

اجلدد بنهج روادهم األوائل، وساروا عىل نفس الدرب ومن ثم تواىص العلامنيون 

ادي؛ فمراكز الدراسات املنترشة يف ربوع البالد العربية واإلسالمية تسري عىل نفس  ا

ادي لألحداث اجلارية يف العامل اإلسالمي كاجلهاد يف فلسطني  موذج؛ التحليل ا األ

العريب واإلسالمي وخالصة  وأفغانستان، والشيشان، واحلركات اإلسالمية يف العامل

فقوا عليها األموال الطائلة، ناهيك عن الوقت واجلهد؛ تدندن حول  حاثهم التي أ أ

ادي عىل حد -سواء عن عمد أو شبه عمد؛  فتارة هذا اجلهاد نتيجة  ؛التفسري ا

لظروف اقتصادية وحالة الفقر وانتشار البطالة وعدم تداول السلطة، وتارة  -زعمهم

هذا يف حالة إذا وجدوا أن القائمني  ؛وتارة حلب الظهور م١٩٦٧فعل هلزيمة حالة رد 

ء أو عاطلني!!   عىل اجلهاد ليسوا فقرا

ً أجنبية متول الشباب القائمني عىل هذا  وحتليالت ساذجة أن وراء هذا اجلهاد دوال

ال!! وهناك حتليالت ال حرص هلا تدور يف فلك املنظومة الغربية  أو  اجلهاد با

ادي.ال   سلطوية وتصب يف قناة التحليل ا



 

٢٧

ا نقول عندما اجتاحت القوات الشيوعية السوفيتية أفغانستان عام  وتصداقًا 

ء! تطل برأسها وتقول١٩٧٩ إن سبب دخول  :م خرجت علينا العلامنية العربية احلمرا

فدخل السوفييت ملساعدة  ،القوات الشيوعية استجابة لطلب رئيس دولة أفغانستان

  ة صديقة!!دول

حتالل هو الوصول إىل املياه الدافئة وتأمني إن سبب اال :أما العلامنية البيضاء!

إلخ. وقس عىل ذلك مشكلة املسلمني  مريكية..حتاد السوفيايت من القوات األالحدود ا

يف البوسنة وكوسوفا وجنوب السودان والقوقاز وكشمري وبورما والفلبني: مشاكل 

زل اهللا هبا من سلطان!!عرقية وتداخالت جيوسيا   سية... حتليالت ما أ

ادية املتعمدة، وتم متييع القضايا،  وضاعت بالد اإلسالم بسبب هذه التحليالت ا

وكاد أن خيتفي من قاموسنا الرشعي "اجلهاد يف سبيل اهللا" كل ذلك نتيجة هذا 

  الرسطان العلامين الذي هيأ املناخ هلذه املصطلحات الدخيلة!!

  

  .وبعد

نت هذه تقدمة إللقاء الضوء عىل فكر ومنهج الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي كا

واضع النطفة األوىل للعلامنية يف العاملني؛ العريب واإلسالمي؛ هذه النطفة األوىل التي 

وضعت يف رحم أمتنا عىل حني فرقة من املسلمني وعىل حني ضعف وغفلة يف بالد 

ً يبتلع يف جوفه كل  اإلسالم! وطفق السلخ يكرب يف رحم األمة حتى صار تنينًا خميفا

  القيم بال استثناء!!

من منطلق هذه التقدمة سأحاول بتوفيق اهللا أن أستعرض بإجياز غري خمل أهم 



 

٢٨

  القضايا املنهجية يف فكر رفاعة الطهطاوي وقد رتبتها عىل النحو التايل:

  : احلضارة والبداوة يف فكر الطهطاوي.الفصل األول

انية والقوانني الوضعية.الفصل الثاين   : اللبنات األوىل للحياة الرب

  : دور العقل يف التحسني والتقبيح عند الطهطاوي.الفصل الثالث

: الطهطاوي وإحياء نعرات اجلاهلية وإحالل والء الوطن حمل الدين الفصل الرابع

  والعقيدة.

  (رب ارشح يل صدري ويرس يل أمري )                                                                    

  أسأل اهللا التوفيق والسداد.                                                                               
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 الحضارة/ البداوة/ التخلف
  

ر ذلك واقع يًا؟  أو بمعنى آخر هل ماذا تعني هذه املفاهيم لدى الشيخ رفاعة وما أ

ر يف تشكيل عقلية الطهطاوي ونظرته إىل هذه املفردات  كان للمنظومة الغربية أ

  التعريف الغريب هلذه املفردات؟ وتبنيه ،(احلضارة/البداوة/التخلف) بمنظور مادي

  هذا ما سنجيب عنه يف هذا الفصل.

"وقد كانت الناس يف  :"ختليص اإلبريز"يقول الطهطاوي يف الباب الثامن من كتابه 

هلام اهللا تعاىل، وبإرساله إوالقمر والنجوم، وغري ذلك، ثم ب أول الزمن تعبد الشمس

ت يف الصنائع البرشية والعلوم  ً واحدًا، فكام الزمن يف الصعود رأ الرسل، يعبدون 

ت يف الغالب ترقيهم وتقدمهم يف  املدنية، وكلام نزلت ونظرت إىل الزمن يف اهلبوط رأ

ذلك، وهبذا الرتقي وقياس درجاته، وحساب البعد عن احلالة األصلية والقرب منها، 

  انقسم سائر اخللق إىل عدة مراتب:

  : مرتبة اهلمل املتوحشني.املرتبة األوىل

  : مرتبة الربابرة اخلشنني.املرتبة الثانية

فة والتحرض والتمدن والتمرص الثالثة املرتبة : مرتبة أهل األدب والظرا

  .١٠ملتطرقني"ا
                                                

 .١٦و  ١٥ص" ختليص اإلبريز"  ١٠-  



 

٣٠

  

ومثال ثم يذكر الطهطاوي أمثلة لكل مرتبة نختار أمثلة املرتبتني الثانية والثالثة: "

ً من اال عرب املرتبة الثانية؛ ستئناس جتامع اإلنساين واالالبادية، فإن عندهم نوعا

ءة والكتابة، وغريها من أمور الدين، واال ئتالف، ملعرفتهم احلالل من احلرام، والقرا

ً مل تكتمل عندهم درجة الرتقي يف أمور املعاش والعمران لك، ونحو ذ ضا غري أهنم أ

والصنائع البرشية والعلوم العقلية والنقلية، وإن عرفوا البناء والفالحة وتربية البهائم 

 .ونحو ذلك

بالد مرص والشام واليمن والروم والعجم واإلفرنج واملغرب  ومثال املرتبة الثالثة:

ئر البحر املحيط، وسنار وبالد أمر فإن مجيع هؤالء يكة، عىل أكثرها، وكثري من جزا

ئع وجتارات، وهلم معارف كاملة صنائع األمم أرباب عمران وسياسات، وعلوم ، ورشا

يف آالت الصنائع واحليل عىل محل األشياء الثقيلة بأخف الطرق، وهلم علم بالسفر يف 

  .١١، إىل غري ذلك"البحور

ر ال   فاظأقول: نالحظ تأ (احلضارة/البداوة/التخلف)   :طهطاوي باملنظومة الغربية فأ

مصطلحات إغريقية املولد، قد أفرزهتا املنظومة الغربية التي تنظر إىل املجتمعات 

  اإلنسانية نظرة مادية ال تعرتف بالقيم واألخالق كمعيار للرقي!

حضارهتم  وهناك بعض الباحثني األوروبيني ال يعرتفون بذلك بل يرصون عىل أن

ويرد عىل هذا الوهم األستاذ حممد  .هلا صلة بالقيم وبالدين املسيحي وبتعاليم اإلنجيل

قطب: "وأحيانًا تغالط أوربا نفسها وتزعم أن حضارهتا ذات صلة بالدين! فتتمحك 
                                                

 .١٦ص املرجع السابق  ١١- 



 

٣١

باملسيح، وتسمي حضارهتا (احلضارة املسيحية) وليس هناك ما هو أكذب من هذا عىل 

دعا للرتفع عن متاع األرض من أجل خالص الروح، وقال: (من  الواقع ! فاملسيح قد

رس، ومن أراد أن يأخذ ثوبك فأعطه الرداء  من فأدر له األ رضبك عىل خدك األ

ضًا).  عد الواقع األوريب عن دعوة املسيح عليه السالم. فهي الأ تدير خدها  وما أ

من، بل هي ترضب، وتنهب،  رس ملن رضهبا عىل خدها األ وتسلب، وتغتصب برغبة األ

عدوانية خالصة دون أن يمسها أحد! إهنا ليست وريثة دعوة املسيح، إنام هي وريثة 

وتستعبدهم ملصاحلها اجلاهلية الرومانية التي تسعى إىل القوة لتذل اآلخرين وتقهرهم، 

 اخلاصة، والتي تسعى إىل تزيني احلياة الدنيا بكل زينة من أجل أن تغرق يف املتاع!

ذين يقولون عن احلضارة الغربية املعارصة إهنا إغريقية رومانية هم أصدق بكثري، وال

وكوهنا إغريقية . وأوضح بكثري من الذين يزعمون هلا أي صلة باملسيح عليه السالم

رومانية يف أساسها، هو الذي رشحها أن تتقبل التفسري احليواين لإلنسان الذي ابتدعه 

ع البقاء التي فرسهبا دارون حياة احليوان وسلوكهدارون، وأن تتبنى لإلنسان فك . رة رصا

ذلك التفسري احليواين الذي متارسه يف الفوىض اجلنسية ورشحها كذلك أن تفرس املتاع 

  ١٢"التي تعيشها يف وسائل إعالمها ويف واقع حياهتا

: أوربا رغم انسالخ حضارهتا من دعوة املسيح عليه السالم إال أهنا تعلن أقول

ا هبذه الصلة إذا شعرت أن مصاحلها مهددة من قبل قوة عقائدية ختالف متسكه

وتعلن التعبئة اإلعالمية العامة يف مواجهة اإلسالم،  ؛منظومتها؛ فشعار الصليب يظهر
                                                

 بعدها. وما ١٤٠ص حممد قطب "ريخ اإلسالميكيف نكتب التا"  ١٢- 



 

٣٢

عدوها األول يف هذه املرحلة. ومن قبل كانت حتارب املنظومة الغربية الشيوعية باسم 

  الشيخ رفاعة الطهطاوي؟!دعوة املسيح!! فأي حضارة يبرشنا هبا 

وصحابته األطهار أدنى من  ☺فالطهطاوي جعل مرتبة أفضل اخللق رسول اهللا 

!! بمعنى أوضح مرتبة هتلر وبيتهوفن املرتبة الثالثة أي يف مرتبة املتخلفني حضارياً 

نيت ورزفلت وبوش وغريهم أفضل رقيًا وحضارة من مرتبة رسول اهللا   طوا وماري أ

  األخيار طبقًا للمنظور الغريب!! وبقية الصحابة ☺

ومن تبعهم من أجيال خريية مل تكتمل  ╚والسبب يف ذلك أن الصحابة 

ادي لدى الطهطاوي!! ً للتقويم ا   عندهم درجة الرقي يف أمور املعاش والعمران طبقا

اذا؟ "ألن مجيع هؤالء األمم  موذج األمثل..  ومن ثم فاملرتبة الثالثة: هي األ

ئع، وجتارات، وهلم معارف كاملة يف  أرباب عمران وسياسات، وعلوم صنائع، ورشا

  .١٣"أخف الطرقبآالت الصنائع واحليل عىل محل األشياء الثقيلة 

"العظامء مائة، أوهلم  :بناء عىل هذه املنطلقات واملفاهيم املنحرفة ظهرت كتب مثل

   !☺اهللافالكتاب ظاهره املدح وباطنه القدح واإلساءة لشخص رسول  ."☺ حممد

ذ والساقطني  فهل يعقل أن أضع رسول اهللا مع جمموعة من املنحرفني والشوا

أن   ☺ .. حاشا ملقام رسول اهللا ☺ وسفاكي الدماء وأقول هؤالء أعظمهم حممد

  يدنس ويوضع مع سفلة القوم مهام علت منزلتهم يف أوطاهنم.

ادي، والذي دفعهم إىل ذلك هو نظرهتم إىل  شخصية  كل ذلك بسبب التقويم ا

الرجل  :فشخصية الرسول عندهم .املجردة دون النظر إىل الوحي ☺الرسول 
                                                

 .١٦ص املرجع السابق  ١٣- 
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باعه العامل ونرشوا تعاليمه... دون النظر إىل الوحي أو  املنترص العبقري الذي اكتسح أ

فيستوي الرسول هنا يف نظرهم مع نابليون وروميل وجورج  ،إىل القيمة األخالقية

  واشنطن!!

املنهج التجريبي يف بداية القرن املنرصم يف املنطقة العربية  ومن ثم ظهرت محى

" هليكل الذي تكلم عن ☺ حياة حممدواإلسالمية.  ونرى ذلك واضحًا يف كتاب "

شخصية الرسول القائد العظيم دون النظر إىل الوحي.. وانخدع البعض بربيق 

ف العقاد عبقرياته الشهرية رغم أن العقاد أحسنهم  ،األلقاب يف الدفاع عن اإلسالم فأ

  وعن قادته األخيار.

ً وترصحيًا يف شخص  واتسع اخلرق عىل الراقع! وظهرت كتابات تطعن رمزا

أوالد مثل كتاب " ،بل ويف رب العزة سبحانه وتعاىل ومالئكته املقربني ؛☺الرسول 

وكتابات لبعض املغمورين  ،لسلامن رشدي" آيات شيطانيةو" ،" لنجيب حمفوظحارتنا

  !!ةوالقائمة طويل .ن سطروا صحائف سوداء بأقالم حاقدة عىل اإلسالم وأهلهالذي

كل ذلك بسبب هذه املفاهيم العلامنية املستوردة لتقويم وحتليل الظاهرة اإلنسانية 

ادي.   من خالل ما يسمى بالرقي ا

ً عىل الذين ينبهرو ن هبذه املفردات ويف هذا السياق يقول الدكتور حممد رشاد ردا

ادي يف -نسياق وراء هذا املفهوم بية: "إن االالغر نا ال ننكر الرقي ا ونحن ننبه هنا أ

جيرنا دون وعي إىل احتقار اجلانب األكثر  -أخالقي معني، وال نقلل من قيمتهإطار 

ادي عىل تارخينا فسوف تارخينا، إننا إذا طبقنا هذا اال قيمة يف صطالح بمفهومه ا

اخللق، ونسلك أصحابه وهم خري جيل من البرش يف  وهو خري ☺نسلك رسول اهللا 
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ً وذلك ألهنم عاشوا حياة بسيطة خالية من التكلف والتعقيد  عداد املتخلفني حضاريا

نا انطالقًا من مفهومنا  ئق احلياة املختلفة، مع أ أكل واملرشب واملسكن وطرا يف ا

وأصحابه، وعىل  ☺اخلاص للحضارة نتخذ من هذا املظهر دليًال عىل سمو الرسول 

  نبلهم وعظيم خلقهم.

إننا هبذا املفهوم ال نسيئ إىل تاريخ اإلسالم وحده وإنام نسيئ إىل تاريخ اإلنسانية 

قدرهتا وأجلتها اإلنسانية عرب تارخيها ويف مجيع  ،كلها؛ إذ هندر بذلك قيمة أخالقية

ومتعاها عصورها ويف خمتلف أدياهنا، وهي قيمة الزهد يف عرض الدنيا وأشيائها 

دراكًا لقيمتها احلقيقية إوأدواهتا ال عن جهل هبا، وال عن عجز عن استعامهلا، ولكن 

قى، وهذه أعىل مراتب اإلدراك، والقدرة عىل  ا هو أ  ً وهي التغري والزوال وإيثارا

  ضبط النفس، وهي أرقى مراتب األخالق.

فسنا والتي فقدناها أمام ض غط الفكر الغريب وإن علينا أن نستعيد ثقتنا يف أ

واحلضارة الغربية.  إننا إن فعلنا ذلك ختلصنا من أرس املصطلحات التي استعبدت 

  عقولنا حلساب الغرب وحضارته.

ً شامالً تقاس به ً إنسانيا األفكار واملعتقدات  وهذه املصطلحات التي ال متثل مقياسا

ملعتقدات، وإنام متثل وجهات نظر خاصة لألفكار وا -كام يزعمون- واحلضارات

واحلضارات متثل عقول مبتدعيها، وقد توافق احلق أو ختالفه فيام يتعلق باآلخرين.  لو 

فسنا عىل  نا األشياء عىل حقائقها، ولعرفنا أ فسنا لتحررنا؛ ولو حتررنا لرأ وثقنا يف أ

  ١٤حقائقها"
                                                

  .٤٢و  ٤١ص" املنهج اإلسالمي"   ١٤- 
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أكل وملبس الفرنسيس  أقول: وتصداقًا لذلك ينقل لنا الطهطاوي صورة كاملة 

  ار منها:نخت

"أحرضوا لنا عدة خدم فرنساوية ال نعرف لغاهتم، ونحو مئة كريس للجلوس 

عليها، ألن هذه البالد يستغربون جلوس اإلنسان عىل سجادة مفروشة عىل األرض، 

عالية ثم  ١٥فضًال عن اجللوس باألرض، ثم السفرة للفطور، ثم جاءوا بطبليات

ً من رصوها من الصحون البيضاء الشبيهة بالعجمية ، وجعلوا قدام كل صحن قدحا

اء وإناء فيه ملح  ١٦القزاز وسكينة وشوكة وملعقة، ويف كل طبلية نحو قزازتني من ا

وآخر فيه فلفل، ثم رصوا حوايل الطبلية كرايس لكل واحد كرس، ثم جاءوا بالطبيخ 

ً أو صحنني ليغرف أحد أهل الطبلية ويقسم عىل  فوضعوا يف كل طبلية صحنًا كبريا

ً يقطعه بالسكينة التي قدامه، ثم يوصله إىل اجل ميع، فيعطي لك إنسان يف صحنه شيئا

فمه بالشوكة التي بيده، فال يأكل اإلنسان بيده أصًال وال بشوكة غريه أو سكينته أو 

ظف وأسلم عاقبة" دًا، ويزعمون أن هذا أ   ١٧يرشب من قدحه أ

لطهطاوي يف اهليام وأطنب ا ،ويسرتسل الطهطاوي يف وصف الصحون واألطباق

بالشوربة الفرنسية والقهوة والشاي واملقبالت والسالطة!! لكنه نيس أن يذكر لنا هل 

  كان يمسك الشوكة بيده اليمنى أم اليرسى!!
                                                

يس بل اجللوس فقط عىل األرض طبلية ١٥- : أي طاولة خشبية يوضع عليها الطعام، مرتفعة نسبيًا عن مستوى األرض وال حتتاج إىل كرا

يس ومن ثم  وهي معروفة لدى املجتمع املرصي. أما الطبلية التي يتكلم عنها يف باريس فهي طاولة مرتفعة عن مستوى األرض وحتتاج إىل كرا

  فإهنا ختتلف عن الطبلية املعروفة يف مرص.

  : يقصد زجاجة وقد كتبها الطهطاوي بالعامية املرصية.قزازة  ١٦-    

 .٥٤ختليص اإلبريز/ص  ١٧-   
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وال خيفى علينا أن هذا اإلسهاب يف وصف البيت الفرنيس ليس من قبيل التسلية 

ً إىل جمتمعاتنا وإضفاء مسحة التشويق يف الكتابة، بل إن الطهطاوي نق موذجًا غريبا ل أ

اإلسالمية بحكم أهنا شعوب مقهورة، ومغلوبة عىل أمرها، واملغلوب يتطلع دائامً إىل 

موذج  أكل وامللبس! فالطهطاوي نظر إىل األ من هو أقوى منه سواء يف احلكم أو يف ا

كذا ينظر ه أرقى درجة التحرض والتمدن وأرقى عقالنية وأوسع معرفة! هأالغريب عىل 

  املهزوم إىل املنترص! هكذا ينظر املغلوب التائه احلائر إىل القوي املتغلب!

فس املنهزمة فشخص لنا هذه احلالة املتكرة يف  وقد سرب ابن خلدون غور هذه األ

  تاريخ اإلنسانية بقلمه الواعي الراصد ملثل هذه الظواهر البرشية:

ئده. "املغلوب دائامً مولع بالغالب يف شعاره وز له وعوا يه ونحلته وسائر أحوا

والسبب يف ذلك أن النفس تعتقد الكامل يف من غلبها وانقادت إليه؛ إما لنظره بالكامل 

ا تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي، إنام هو  بام وقر عندها من تعظيمه، أو 

ه  ،قتداءل الغالب وتشبهت به.  وذلك هو االلكام ا ترا من أن غلب  -لمواهللا أع-أو 

الغالب هلا ليس بعصبية وال قوة بأس، وإنام هو بام انتحلته من العوائد واملذاهب تغالط 

ً بالغالب  دا ضًا بذلك عن الغلب.  وهذا راجع لألول، ولذلك ترى املغلوب يتشبه أ أ

له.  وانظر ذلك يف  يف ملبسه ومركبه وسالحه، يف أخذها وأشكاهلا، بل ويف سائر أحوا

نا ل فيهم.  وما ذلك إال العتقادهم الكامكيف جتدهم متشبهني هبم دائامً. ء مع آبائهم األ

قطار كيف يغلب عىل أهله زي احلامية وجند السلطان يف وانظر إىل كل قطر من األ

يها حتى إنه إذا كانت أمة جتاور أمة أخرى وهلا الغلب عل ،األكثر ألهنم الغالبون هلم

قتداء حظ كبري.  تأمل هذا يف رس قوهلم:  العامة عىل دين االفيرسي إليهم هذا التشبيه و
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عتقاد الكامل ملن حتت يده والرعية مقتدون به الامللك! فإنه من بابه.  إذ امللك غالب 

  .١٨فيه"

ادية ه مهزوم  ،أقول: الشيخ رفاعة الطهطاوي هبرته احلضارة الغربية ا وأل

ً سياسيةومغلوب اعتقد فيهم الكامل فنقل ملجتمعاتنا  واقتصادية  اإلسالمية صورا

وهنا كان  .واجتامعية وحياتية هلذا املتغلب القوي لكي حيتذي به عاملنا اإلسالمي

 ،يف فرنسا ءفنراه ينقل لنا كل يش ؛مكمن اخلطورة لدى جتربة الطهطاوي يف باريس

وهذا ما سنتكلم عنه يف الفصل  .بل وحيسنها ؛حتى حفالت الرقص يصفها بالتفصيل

 لثالث من هذا الكتاب.ا

  

  

  

 

  

  

  

 

 
 

                                                
 بترصف. ١٤٧ص" مقدمة ابن خلدون"  ١٨-
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 اللبنات األولى للحياة البرلمانية
 والقوانين الوضعية

  

لقد اختمرت الفكرة العلامنية يف عقل الشيخ األزهري رفاعة الطهطاوي بعد أن 

 نذكر منها: ؛استقاها من عدة مصادر

ً: اطالعه عىل الدستور الفرنيس  رمجته للقوانني الفرنسية.وت ،أوال

ً: معارصته للثورة الفرنسية  .ثانيا

م عىل امللك شارل ١٨٣٠فقد شهد الطهطاوي أحداث ثورة الشعب الفرنيس 

 ،ونزل يف شوارع باريس ،.. حيث عاش الطهطاوي أحداث هذه الثورة ١٩العارش

وسجل غضب اجلامهري وحتركاهتم املسلحة، ووصف انتصاراهتم ضد السلطة 

  :مة، وتكلم عن السلطة الثورية املؤقتة التي أقاموها يف األحياءاحلاك

ً بيوم ومسه منها هليب  م١٨٣٠"هذه هي ثورة  التي عاشها رفاعة الطهطاوي يوما

ويف هذا الوصف  نساين.إأشعل قلبه وأضاء عقله، وعلمه أن احلرية جوهرها مرادف 

عىل األوتيل دي فيل  املثري صور رفاعة الطهطاوي كيف استوىل الشعب يف باريس

وهي دار البلدية، وكيف خرج احلرس الوطني للدفاع عن الشعب، وكيف رفع 
                                                

ه أحد ملوك أرسة آل بوربون التي طردهتا ١٨٣٠م إىل غاية ١٨٢٤م حكم فرنسا من ١٧٥٧يس ولد يف فرساي عام ملك فرن  ١٩- م، كام أ

  يف إيطاليا. م١٨٣٦ه سنة دالثورة الفرنسية، تويف بعد طر

  



 

٤٠

الفرنسيون من جديد الرتيكولور أي العلم املثلث األلوان عىل الكنائس، واملباين 

غته بعد سقوط نابليون  العامة.  وهو علم الثورة الفرنسية الذي كانت امللكية قد أ

ر، وكيف انتهى األمر بعزل  ،وربونوعودة احلكم إىل الب وكيف انضم اجليش إىل الثوا

شارل العارش وطرد ويل العهد إىل إنجلرتا، وبتويل الفاييت رئاسة احلكومة املؤقتة 

ثم إعالنه ملكًا عىل  ،وبعودة لويس فيليب، دوق أورليان، ليكون وصيًا عىل العرش

  الفرنسيني، بعد أن أقسم يمني الوالء للدستور.

 ءالطهطاوي ملثقفي جيله تتلخص يف يشكام رشحها رفاعة  م١٨٣٠باب ثورة فأس

  وهو األوتوقراطية أو احلكم املطلق. ؛واحد

مرتني: مرة بتمسكه  م١٨١٨وقد جتلت أوتوقراطية شارل العارش يف خرقه دستور 

انيةبوزارة بولينياك التي أقالتها األ نني ر سلسلة من القوا ادوجلوئه إىل إص ،غلبية الرب

ان، وأمره بفرض الرقابة عىل املطبوعات  غري الدستورية دون الرجوع إىل الرب

 .٢٠وبمصادرة حرية الصحافة وحرية التعبري بوجه عام"

حلادية معادية ألي دين، قامت إأقول: هذه الثورة التي يشيد هبا الطهطاوي ثورة 

نية، وأكدت عىل بطة الدينية لدى الشعوب النرصا عبادة الفرد  للقضاء عىل الرا

وإطالق العنان لرغبات الفرد وقد أدت إىل تفسخ املجتمع الواحد وتفرق  ،واملصلحة

باً  ووقع املجتمع يف فوىض  وتناحر نتيجة لتشعب اآلراء واختالف  ،الناس شيعًا وأحزا

 املشاعر التي كان يوحدها الدين.
                                                

 . ٢٥٠ص لويس عوض د." اخللفية التارخيية، تاريخ الفكر املرصي العريب احلديث " ٢٠- 



 

٤١

وحالة األمن  ،نسيةفالشيخ الطهطاوي أعجبه بريق احلرية التي نادت هبا الثورة الفر

ادي يف املجتمع الفرنيس ومل يسرب غور مبادئ الثورة الفرنسية وأسباب  ،والرخاء ا

ه مل يفهم من احلرية معناها الواسع الذي عنته الثورة  ؟اندالعها ومن وراء أحداثها كام أ

ر  اسونية وأ الفرنسية وهي ثورة ال دينية، بل هي ثورة معادية للدين، وأصبع ا

هيونية العاملية فيها  واضح مشهور. مل يفهم الطهطاوي احلرية يف ذلك املعنى الص

ي هتز القيم الالديني الواسع الذي يشمل محاية القانون لكل األعامل واألقوال الت

جتامعية. وجتاهر بمخالفتها وتسفيهها، والتي تنرش الفوىض الدينية واألعراف اال

عليه الناس من عقائد وقيم، والتي تطلق وتفرق اجلامعة بالتشكيك فيام يلتقي 

ً دينيا أو خلقيًا. ما  للشهوات العنان ألهنا ال ترى أن عىل الدولة التزا

ً: أساتذته الذين أرشفوا عىل تعليمه يف فرنسا:   ثالثا

" دي شربولاملرشف عىل البعثة التعليمية، والكونت " ٢١"جومارمن أمثال: املسيو "

الفرنسية عىل مرص، النواب، وأحد علامء احلملة  حمافظ والية السني وعضو جملس

دي  كوسان" واملسترشق "دي سايس سلفسرتسترشاق يف عرصه "ورئيس بعثة اال

به علامء فرنسا يف ذلك الوقت  .٢٢"برسفال وقد تتلمذ الطهطاوي عىل جمموعة من أ

أمهات هذه املؤلفات منها:  ت وعكف عىل  مؤلفاهتم، ومل تفتهوعقد معهم صداقا

  " جلان جاك روسو..إلخ.جتامعيالعقد اال" ملنتسكيو و"روح القوانني"
                                                

  م.١٨٦٢تويف سنة   ٢١-

ويف  تاريخ العرب قبل اإلسالم"له بحث يف . م ١٨٧١م تويف   ١٧٩٥نيس ولد سنة مسترشق فر  ؛أرماند بيري كوسان دي برسفال   ٢٢-

ضًا م١٨٤٧" ويقع يف ثالثة جملدات (باريس، ☺ النبي حممدعرص  راك والروس من سنة " :). وله أ حتى  م١٧٦٩موجز تارخيي للحرب بني األ

  ).م١٨٢٢لرتكية (باريس، " مرتجم عن ام١٧٧٤



 

٤٢

بعض املراسالت بينه وبني كبار علامء  "ختليص اإلبريز"وقد ذكر الطهطاوي يف كتابه     

  فرنسا، وذكر عبارات احلفاوة والتشجيع التي كتبها له هؤالء العلامء فيقول عن نفسه:

   :٢٣رسالة من املسيو دسايس

ه، فمنها ما بي، ولنذكر لك بعض مكات"مسيو دسايس"بني عدة مرات من كاتم"ف

  كتبه باللغة العربية، ومنها ما كتبه باللغة الفرنساوية.  صورة مكتوب منه:

واألخ املعز  ،(من الفقري إىل رمحة ربه، سبحانه وتعاىل، إىل املحب العزيز املكرم

زوجل، من كل مكروه ورش، الشيخ الرفيع رفاعة الطهطاوي، صانه اهللا ع ،املحرتم

فإن القطعة التي أكملت  ؛وجعله من ذي العافية وأصحاب السعادة واخلري. أما بعد

رددهتا إليك عىل يد  ،وحوادث إقامتك يف باريس ،املطالعة فيها من كتابك النفيس

الفعل يف لغتنا ترصيف غالمك، ويصلك صحبتها حاشية مني عىل ما تقوله يف باب 

ايض، فمن الفرنساوية، فإ ذا نظرت فيها تبني لك صحة ما نستعمله من صيغة الفعل ا

ً يشتمل عىل نحو اللغة الفرنساوية املتداولة عند أمم  الواجب عليك أن تصنف كتابا

رد تصانيفنا يف فنون العلوم  ،أوربا كلها ويف ممالكها حتى هيتدي أهل مرص إىل موا

أعظم الفخر، وجيعلك عند القرون والصناعات ومسالكها، فإنه يعود لك يف بالدك 

ًا.  كتبه املحب: سل .اآلتية دائم الذكر   .٢٤ي دسايس.  انتهى"د سرتفودمت سا

  
                                                

ن إسحاق ِسلفسرت دي سايس - ٢٣ طوا اإلفادة " وكتاب "مقامات احلريريم له كتاب "١٨٣٨م وتويف ١٧٥٨مسترشق فرنيس ولد سنة  ،أ

يف موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، النص العريب مع ترمجة فرنسية وكتب أخرى.واالعتبار بام يف مرص من اآلثار   " تأ

 .١٨٣ص" اإلبريزختليص "  ٢٤-



 

٤٣

ُ ورسالة من  ًضا لي   :٢٥املسيو جومارطلع عليها دسايس أ

ا أراد مسيو رفاعة أن أطلع عىل كتاب سفره، باللغة العربية، قرأت هذا التاريخ،  "

نه يظهر يل أن صناعة ترتيبه عظيمة، وأن منه يفهم إأقول:  إال اليسري منه، فحق يل أن

ً عوائدنا وأمورنا الدينية والسياسية والعلمية، ولكنه  نه من أهل بالده فهامً صحيحا إخوا

يشتمل عىل بعض أوهام إسالمية. (..) وباجلملة فقد بان يل أن مسيو رفاعة أحسن 

ه اكتسب فيها معارف عظيمة، ومتكن منها كل  رصف زمنه مدة إقامته يف فرنسا، وأ

ً يف بالده، وقد شهدت له بذلك عن طيب نفس،  التمكن، حتى تأهل ألن يكون نافعا

  ظيمة، وحمبة جسيمة.  وله عندي منزلة ع

شعبان سنة ١٩ـ يف  م١٨٣١. باريس يف شهر فرباير سنة سايسي د سرتفالبارون: سل

٢٦"١٢٤٦.  

 ٢٤املؤرخة بتاريخ  "ني دي برسوالكوس"وهناك بعض الرسائل األخرى من مسيو 

  ولكن نكتفي هبذين املثالني.م ١٨٣١فرباير

  

ره بآراء "سان سيمون"   : رابعاً:  تأ

م تويف سنة ١٧٦٠فيلسوف فرنيس ولد عام  "هنري دي سان سيمون"الكونت 

وهو مؤسس املذهب الوضعي الذي يرى تطبيق املبادئ العلمية عىل مجيع م؛ ١٨٢٥

ً عن الدين متاماً  الظواهر الطبيعية الثورة أحد حمركي  هوو .واإلنسانية، وفهمها بعيدا
                                                

نسوا جومار   ٢٥-   م هو عامل آثار ومهندس ومسترشق وعامل باخلرائط. ١٨٦٢م وتويف سنة ١٧٧٧مسترشق فرنيس ولد سنة   ،آدم فرا

 .١٨٤ص املرجع السابق  ٢٦-



 

٤٤

رز حمركيها ه املؤسس الفعيل لعلم اال .الفرنسية. بل يعتربه البعض من أ جتامع، كام أ

ً له ملدة ١٨١٧" الذي تعرف عليه سنة أوجست كونتفهو أستاذ " م وجعله سكرتريا

ر ست سنوات، ومنه استقى "أوجست كونت" مبادئ  تقويض الدين وتدمريه، وقد تأ

  .وجون ستيوارت ميل  ،بأفكاره كارل ماركس

  وخالصة مذهب سيمون اإلحلادي:

افع مادية! وبعد أن يرى سيمون أن اإلنسان هو الذي اخرتع اهللا مدفوعًا بدو -"أ

عد من ذلك تم له ذلك اال خرتاع اعتقد يف أمهية نفسه، ويذهب سان سيمون إىل أ

   يف احلقيقة فكرة مادية، وهي نتيجة لدورة السائل العصبي يف املخ.فيقول: إن اهللا

ً لتمثيل اإلدارة  -ب اقرتح سان سيمون تكوين مجعية من واحد وعرشين عضوا

ية يف الكون، ويقول سان سيمون: إن اهللا حيدثه، وي إليه بفكرة الديانة  يحواإل

عىل األرض، فيقسم  ويقول له: إن جملس سوف يمثلني -ديانة نيوتن-اجلديدة 

انية، واإليطالية، وسوف  اإلنسانية إىل أربعة أقسام: اإلنجليزية، والفرنسية، واأل

راملجلس الرئيس، وسوف يرتبط كل  يكون لكل قسم من هذه األقسام جملس عىل غرا

فرع يف العامل مهام كان موطنه بأحد هذه األقسام (األوروبية الغربية بالطبع)، 

وجملس القسم الذي يتبعه، وينتخب النساء يف هذه املجالس عىل  وباملجلس الرئيس

 .٢٧قدم املساواة مع الرجال"

وقد التقى الطهطاوي بتالميذ سان سيمون يف مدرسة اهلندسة العسكرية بباريس، 

ر بأفكارهم بل والتقى هبم يف القاهرة عقب عودته إىل مرص، ونقل الطهطاوي  وتأ
                                                

 بترصف. ٧٣ص أمحد خضري" جتامع وموقفهم من اإلسالمالعلامء ا"  ٢٧-



 

٤٥

اسونية يف مؤلفاته،  باع  سان سيمون عىل أهداف ا بمعنى أوضح التقى الطهطاوي وأ

هدف واحد هو القضاء عىل اإلسالم، وتغريب املسلمني بحجة التطوير، ومواكبة 

ادي احلديث  التحديث األورويب. هكذا اصطنع الطهطاوي عىل أعني علامء الفكر ا

لطهطاوي منها أهم الينابيع التي استقى ا تلكميف فرنسا، وهؤالء هم شيوخه اجلدد!! و

أفكاره التي نقلها إىل العامل اإلسالمي.  وكانت أخطر الصور التي نقلها الطهطاوي إىل 

انية وجمالس الترشيع وهي عصب املنظومة الغربية بل وعمودها ا ؛جمتمعاتنا حلياة الرب

  وإن اختلفت أشكاهلا.

ا ومن منطلق هذه التقدمة، سنلقي الضوء عىل بعض األفكار التي استقاه

 :كقضية احلقوق املدنية التي تعتمد عىل ركيزتني مها ،الطهطاوي من الدستور الفرنيس

وقد دندن الطهطاوي حول هذه احلقوق يف معظم كتبه وهي التي  .(املساواة واحلرية)

ً باملنظومة الغربية:   جعلته مغرما

انية: ً: الدستور الفرنيس والكالم عن احلياة الرب   أوال

ً باملعنى احلريف هلذه املهنة، بل إن الطهطاوي قد بداية مل يكن الط هطاوي مرتمجا

فالشيخ رفاعة يقوم بالرتمجة والرشح والتعليق وابداء وجهة نظره يف  ،جتاوز ذلك كثرياً 

  كثري من القضايا وهذا ما سنوضحه عىل النحو التايل:

 عليه يقول الطهطاوي يف تقدمته لرتمجة الدستور الفرنيس: "والقانون الذي يميش

فه هلم ملكهم  ً لسياستهم، هو القانون الذي أ الفرنساوية اآلن ويتخذونه أساسا

ً هلم وال ."لويز الثامن عرش"املسمى  ينكر  وفيه أمور ال ،يزال متبعًا عندهم ومرضيا

  العقول أهنا من باب العدل.  ذوو



 

٤٦

الالطينية  ومعناها يف اللغةي فيه هذا القانون يسمى الرشطة. والكتاب املذكور الذ

نذكره لورقة، ثم تسومح فيها فأطلقت عىل السجل املكتوب فيه األحكام املقيدة، ف

، لتعرف ☺ هسنة رسولال يف وتعاىل لك، وإن كان غالب ما فيه ليس يف كتاب اهللا 

كيف قد حكمت عقوهلم بأن العدل واإلنصاف من أسباب تعمري املاملك وراحة 

عايا لذلك حتى عمرت بالدهم، وكثرت معارفهم، العباد، وكيف انقادت احلكام والر

دًا، والعدل أساس تسمع فيهم من يشكو ظ وتراكم غناهم، وارتاحت قلوهبم، فال ً أ لام

  .٢٨"العمران

فقانوهنم البرشي هو الذي أراح أقول: نالحظ أن الطهطاوي يمدح دين العلامنية؛ 

م..إلخ وكأن الرجل باهلم وعقوهلم وكثرت معارفهم وتراكم غناهم وارتاحت قلوهب

! وال نقول عىل الرجل؛ فالطهطاوي يعلم يتكلم عن الدولة العمرية أو اخلالفة الراشدة

ه يتكلم عن قوانني وضعية من أدمغة برشية فيه ليس  "وإن كان غالب ما :كام يقول ،أ

  ."☺يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله 

ًا عن عبارة الطهطاوي عانربى األستاذ فتحي رضوان مداف ؛ورغم هذا الوضوح

"ومل يكن قصد الطهطاوي هبذه العبارة اإلشارة إىل علامنية احلكم الفرنيس، املذكورة: 

  .٢٩أي فصل الدين عن الدولة"

وتصداقًا لوجهة نظرنا نجد أن معظم من كتب عن الطهطاوي يثبت مدح 

ملؤلفات  الطهطاوي العلامنية الغربية؛ فالدكتور حممد عامرة حمقق األعامل الكاملة
                                                

 .٩٥ص" ختليص اإلبريز"  ٢٨- 

ن "يف تاريخ مرص احلديث دور العامئم"  ٢٩-   .٤١ص فتحي رضوا



 

٤٧

"فالطهطاوي يمتدح علامنية الفرنسيني وتساحمهم الديني الناتج عن  الطهطاوي يذكر:

  .٣٠هذه العلامنية"

وملزيد من تلبس الطهطاوي بالفكرة العلامنية وخاصة يف الترشيع، يقول الطهطاوي 

ثم إن احلالة الراهنة اقتضت أن تكون األقضية واألحكام " ":مناهج األلباب" :يف كتابه

عىل وفق معامالت العرص، بام حدث فيها من املتفرعات الكثرية املتنوعة بتنوع األخذ 

ام)   .٣١واإلعطاء من األ

ولنا وقفة مع هذه الفقرات يف الفصل الثالث ـ إن شاء اهللا ـ ويف هذا القدر أقول: 

  كفاية.

 ل املتعمد،حيث ترجم الطهطاوي مواد الدستور بالتفصي عود إىل الدستور الفرنيس

 :رشع يف التعليق عىل بعض بنوده، وقد أفسح هلا املجال يف فصل كامل يف كتابهثم 

  ."ختليص اإلبريز"

  نختار بعض الفقرات والبنود التي ترمجها وعلق عليها الشيخ رفاعة:

"ويف هذا القانون عدة مقاصد؛  :ذكر الطهطاوي يف ترمجة ديباجة الدستور الفرنيس

لفرنساوية). الثاين: (كيفية تدبري اململكة).  الثالث: (يف املقصد األول: (احلق العام ل

بع: (يف  ن البري).  الرا ديوان رسل العامالت الذين هم أمناء الرعايا منصب منصب ديوا

ونواهبم). اخلامس: (يف منصب الوزراء).  السادس: (يف طبقات القضاة وحكمهم).  

  .٣٢السابع: (يف حقوق الرعية)"
                                                

 .١١١ص١ج" األعامل الكاملة"  ٣٠- 

 .٥٤٤ص الفصل الثاين اخلامتة "مناهج  األلباب"   ٣١-  

 .٩٦ص "ختليص اإلبريز" - ٣٢  



 

٤٨

د الدستور الفرنيس نختار منها:ثم رشع الطهطاوي يف ذ   كر موا

ادة اخلامسة عرش: (تدبري أمور املعامالت بفعل امللك وديوان البري ورسل  "ا

  .٣٣العامالت)"

  الديوانني: ينوظيفة هذولنرتك الطهطاوي يوضح لنا 

 ،أو إبقاء قانون موجود عىل حاله ،: جتديد قانون مفقود"البري"ظيفة أهل ديوان و"و

  رشيعة، فلذلك يقولون: رشيعة امللك الفالين. :لفرنساويةويسمى عند ا

ن  ويامنع سائر  ،أن يعضد حقوق تاج اململكة وحيامي عنه "البري"ومن وظيفة ديوا

يف زمن اجتامع  ،، وانعقاد هذا الديوان يكون مدة معلومة من السنةامن يتعرض هل

ان غري منحرص يف ديوان رسل العامالت بإذن ملك الفرنسيس، وعدد أهل ذلك الديو

 وعرشين سنة، وال خول اإلنسان فيه إال وهو ابن مخسيقبل د خمصوصة، والعدة 

مل يكن من بيت اململكة، وإال فبمجرد  يرشك يف الشورى إال وهو ابن ثالثني سنة، ما

وعرشين  اك يف املشورة حني يبلغ عمره مخًس والدته حيسب من أهل هذا الديوان، ويرش

رثة للذكور، فيقدم أكرب األوالد، ثم بعد موته يقدم  "البريية"سنة، وكانت وظيفة  متوا

  .٣٤من يليه، وهكذا"

  ويرشح لنا الطهطاوي وظيفة ديوان رسل العامالت قائالً:

رثة، ووظيفتهم امتحان القوانني  "ووظيفة ديوان رسل العامالت غري متوا

ا ومرصفها، والسياسات واألوامر والتدبري، والبحث عن إيراد الدولة ومدخوهل
                                                

  .٩٤ص املرجع السابق  ٣٣- 

 .٩٤صاملرجع السابق   ٣٤- 



 

٤٩

إبعادًا للظلم  ،رد وغريهاواملنازعة يف ذلك، واملامنعة عن الرعية يف املكوس والفٍ 

واجلور، وهذا الديوان مؤلف من عدة رجال ينصبهم أهايل العامالت، وعددهم 

ً، وال يقبلأربعامئة وث بد أن  أربعني سنة، والمن يكون سنه إال  امنية وعرشون رسوال

ف فرنك كل سنة"يكون لكل واحد منهم    .٣٥عقارات تبلغ فردهتا أ

ن البري أقول:  ادة! فالطهطاوي يتحدث عن ديوا تأمل! هذا الوصف املسهب هلذه ا

وهو بمثابة جملس شورى للسلطة احلاكمة، ويشبه هذا الديوان جملس اللوردات يف 

   نجلرتا.إ

به ثم يتحدث عن ديوان رسل العامالت وهو ما يسمى بمجلس الترشيع وهو يش

ام.. جملس العموم الربيطاين، وما   يسمى بمجالس الشعب أو األمة يف بالدنا هذه األ

ونالحظ أن الطهطاوي تكلم عن وظيفة الديوان ورشوط وكيفية عضوية هذه 

ه يقول ملجتمعاتنا اإلسالمية هذه صورة مثىل حلكم العلامنية املجالس بالتفصيل!!  وكأ

!! وفعًال نزلت كتابات الطهطاوي عىل تمعاتكمالغربية فحري بكم أن تطبقوها يف جم

أرض الواقع ورصنا ندور يف فلك املنظومة التي كان ينشدها الشيخ رفاعة األزهري 

  النشأة، الصويف النزعة، األشعري العقيدة!!

د الدستور الفرنيس ولكن سنتعرض لبعض القضايا  ولن نطيل يف التعليق عىل موا

ارها الطهطاوي يف كتبه وتغنى هبا املنبثقة من قضية ترمجة الدست ور الفرنيس التي أ

  يتعلق هبا مثل (املساواة ـ احلرية). العلامنيون اجلدد وهي كثرية منها: احلقوق املدنية وما

  
                                                

 .٩٤ص سابقاملرجع ال  ٣٥-



 

٥٠

  قضية احلقوق املدنية:

أي يف  "ختليص اإلبريز"مل يستخدم الطهطاوي مصطلح احلقوق املدنية يف كتابه 

 ،بابه، لكنه استخدم املصطلح املذكور بعد أربعني سنةبداية حياته وهو يف ريعان ش

فه سنة  "مناهج األلباب"ابه وكان ذلك يف كت حتدث الطهطاوي لقد  م ١٨٧٠الذي أ

يسمى بإعالن حقوق اإلنسان واملواطنة حيث ذكر ذلك يف  أو ما ،عن احلقوق املدنية

  ق الرعية).(حقو :يف الفصل األول حتت عنوان "مناهج األلباب"خامتة كتابه 

   ويعرف الطهطاوي احلقوق املدنية قائالً:

"هي حقوق أهل العمران بعضهم عىل بعض حلفظ أمالكهم وماهلم وما عليهم، 

حمافظة ومدافعة، ويتفرع من حقوق اململكة العمومية أي الساسة واإلدارة امللكية، 

ئر البلدية، يسمى بحقوق الدوا ومن احلقوق املدنية الشخصية فرع آخر من احلقوق ما

يعني حقوق النواحي واملشيخة البلدية، فهذه احلقوق تتعلق باالمتيازات اخلصوصية 

  .٣٦لكل ناحية"

فهذه احلقوق مدونة يف كتب الفقه  ،: نالحظ أن الطهطاوي مل يأت بجديدأقول

كحة،  ٣٧اإلسالمي حتت مقاصد الرشيعة اإلسالمية واب املعامالت واأل نجدها يف أ

  صايا، واحلدود، واجلنايات، واألقضية، والبينات والدعاوى..إلخوالفرائض، والو
                                                

 .٥٢٤ص "مناهج األلباب"  ٣٦- 

 يف  ٣٦٥قيقة فإن هناك علامء كتبوا يف الفكر املقاصدي وحماسن الرشيعة واملصلحة من أمثال أيب بكر القفال الشايش املتوىف يف احل   ٣٧-

نى عليه احلافظ حماسن الرشيعة"  :كتابه  ٤٧٨. وممن كتب يف الفكر املقاصدي: إمام احلرمني املتوىف "مفتاح دار السعادة"بن القيم يف ا".. وقد أ

. وسيف "املستصفى" : يف كتابه ٥٠٥" الذي حققه الدكتور عبد العظيم الديب رمحه اهللا. والغزايل املتوىف الربهان يف أصول الدين" :كتابهيف 

اعد قو" : يف كتابيه ٦٦٠بن عبد السالم املتوىف ا". وسلطان العلامء العز اإلحكام يف أصول األحكام" : يف كتابه٦٠٦الدين اآلمدي املتوىف 

ام األحكام ئد يف اختصار املقاصد" وكتابه اآلخر: "يف إصالح األ  =بيان موافقة رصيح يف كتابيه: " ٧٢٨بن تيمية املتوىف ا". وشيخ اإلسالم الفوا

 



 

٥١

فالطهطاوي يتكلم عن القانون اإلداري والقانون الدستوري باملفهوم الغريب 

لذلك بسط الكالم عن الدوائر البلدية وطريقة انتخاب أعضاء املجالس  ،احلديث

موذج ويرسم السياس ة من خالل ترمجته الترشيعية والبلدية.. فالطهطاوي ينقل األ

  ومؤلفاته.
                                                                                                                        

مسائل القضاء شفاء العليل يف  يف كتبه: " ٧٥١". والعالمة ابن القيم املتوىف درء تعارض العقل والنقل" وكتابه "املعقول لصحيح املنقول=

و بدائع الفوائد"و" طريق اهلجرتني" و"الطرق احلكمية" و"مفتاح دار السعادة"و" إعالم املوقعني" و"والقدر واحلكمة والتعليل ". والعالمة أ

اتع "املوافقات يف أصول الرشيعة" : يف كتابه اجلليل٧٩٠إسحاق الشاطبي املتوىف                                                   .               "عتصاماال" :وكتابه ا

فق ١٣٧٣أما يف عرصنا احلايل فهناك علامء خملصون تصدوا لفرية الطويف ففي سنة               م حيث قام الشيخ الدكتور مصطفى زيد ١٩٥٤ املوا

نرمحه اهللا، وكان وقتئذ باحثًا يف كلية دار العلم بالقاهرة؛ بالرد عىل فرية الط اجستري بعنوا املصلحة يف الترشيع " :ويف يف رسالته لنيل درجة ا

   .وهو كتاب مطبوع ،".. فقد أجاد وأفاداإلسالمي ونجم الدين الطويف

م تقدم الشيخ الدكتور حممد مصطفى شلبي رمحه اهللا برسالة ملشيخة ١٩٤٥وهناك مؤلفات ظهرت يف تلكم احلقبة وما بعدها؛ ففي سنة       

ناألزهر ل وهي عبارة عن عرض وحتليل لطريقة  ،"تعليل األحكام" :لحصول عىل شهادة العاملية من درجة أستاذ يف الفقه اإلسالمي بعنوا

ف يف تعليل األحكام والفكر املقاصدي يف الرشيعة يف  التعليل وتطوراهتا يف عصور االجتهاد والتقليد.. والكتاب مطبوع ومن أمتع وأجود من أ

 .العرص احلديث

م حصل الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي عىل درجة الدكتوراه يف أصول الرشيعة من كلية القانون والرشيعة بجامعة ١٩٦٥ويف سنة       

ضاً ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية" :األزهر وكان موضوع الرسالة   ." يف كتاب مطبوع أ

مقاصد م يف كتابه "١٩٧٣بن عاشور رمحه اهللا املتوىف االشيخ العالمة حممد الطاهر  ومن املعارصين الذين كتبوا يف الفكر املقاصدي     

 .."الرشيعة اإلسالمية

 ."مقاصد الرشيعة ومكارمهايف كتابه " ١٩٧٤م ظهرت الطبعة األوىل لكتاب الشيخ عالل الفايس رمحه اهللا املتوىف ١٩٦٣ويف سنة      

املقاصد مد العامل رمحه اهللا عىل درجة العاملية من جامعة األزهر وكان موضوع الرسالة "م حصل الدكتور يوسف حا١٩٧١ويف سنة      

 ."العامة للرشيعة اإلسالمية

" الذي استفاد من حجة اهللا البالغة  يف كتابه "١١٧٦وال يفوتنا أن نذكر عالمة اهلند الشيخ ويل اهللا الدهلوي رمحه اهللا  املتوىف سنة      

  .ل الفايسكتابه الشيخ عال

وال تزال املؤلفات ترتا يف هذا الفكر املقاصدي بعناوين حمتلفة؛ املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية أو املصلحة أو تعليل األحكام أو      

بطها   .حماسن الرشيعة أو الرضورة وضوا



 

٥٢

ومنهجيته؛ حيث امتدحه  غرو أن يشيد العلامنيون اجلدد بعبقرية الطهطاوي ال لذلك

و تعليقه عىل محدان يقول عن الطهطاوي بعد  لفيف من الكتاب واألدباء؛ فهذا سمري أ

"لعله من نافل القول بأن رفاعة الطهطاوي يأيت يف طليعة من  قضية احلقوق املدنية:

ة احلريات واحلقوق املدنية. وتأسيسًا عىل ذلك نستطيع أن  تصدى، يف مرص ملسأ

نعتربه عن حق أب الديمقراطية املرصية.  ولعل رفاعة يف تركيزه عىل هذه النقطة أي 

احلريات واحلقوق املدنية كان ينطلق من فهم عميق لبنية الدولة احلديثة، فلن تكون 

مل يطالبوا بدستور حيفظ  ويف متناول املرصيني حتديدًا، ما الدولة احلديثة يف متناول اليد،

حقوقهم املدنية وحرياهتم. فال حداثة بغري حريات، وال دولة عىل نمط ما هو سائد يف 

مة اإلنسان وتنظر إليه كقيمة قائمة بذاهتا"   .٣٨أوربا بغري حقوق مدنية حتفظ كرا

 ريات) (وال دولة عىل نمط ماتأمل! هذه األوصاف التي يرددوهنا (ال حداثة بغري ح

مة اإلنسان) أي بمفهوم املخالفة: ال  هو سائد يف أوروبا بغري حقوق مدنية حتفظ كرا

ً اإلسالم حيكم!! ال  ا ا اإلسالم حيكم!! ال دولة عىل النمط األورويب طا حداثة طا

مة لإلنسان يف ظل حكم إسالمي!! هذا ما يريده الطهطاوي ومريدوه وتالميذه..  كرا

لد والدراويش!! إسالم كنيس ال  غري!! إسالم املوا

نتكلم اآلن عن قضيتني متعلقتني بموضوع احلقوق املدنية ذكرمها الطهطاوي بصدد 

  رشحه للدستور الفرنيس:

  

  
                                                

و ".رفاعة رافع الطهطاوي رائد التحديث األورويب يف مرص" - ٣٨   .٧٨ص بترصف. محدان سمري أ



 

٥٣

  (أ): املساواة

ادة األويل من الدستورذكر الشيخ رفا الفرنساوية الفرنيس:"سائر  عة نص ا

ادة قائًال: "(الفرنساوية ويعلق ا ٣٩مستوون قدام الرشيعة" لطهطاوي عىل نص هذه ا

مستوون).. معناه سائر من يوجد يف بالد فرنسا من رفيع ووضيع ال خيتلفون يف إجراء 

حتى إن الدعوة الرشعية تقام عىل امللك، وينفذ عليه  ،األحكام املذكورة يف القانون

ادة األوىل فإهن عىل إقامة العدل  ط عظيمسلتهلا  ااحلكم كغريه، فانظر إىل هذه ا

ه ،وإسعاف املظلوم ً إىل إجراء األحكام وإرضاء خاطر الفقري بأ ولقد  .العظيم نظرا

كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية، وهي من األدلة 

  ٤٠ة"يرضجة عالية، وتقدمهم يف اآلداب احلعىل وصول العدل عندهم إىل درالواضحة 

نينهم لدرجة اهليام! هكذا يستمر الط هطاوي يف اإلطراء بعلامنية فرنسا ويمتدح قوا

ادة األوىل أخذ بلبه وطفق يردد (ال فرق بني حاكم وحمكوم.. الكل أمام  :فنص ا

ء.. كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية).. لو  القانون سوا

الرجل عن العدل واملساواة واحلرية يف كان غري الشيخ رفاعة قاهلا لقلنا ربام مل يقرأ 

رشيعة اإلسالم!! فهل جيهل الطهطاوي وهو الشيخ األزهري مقاصد وحماسن 

  الرشيعة اإلسالمية؟!

  

  
                                                

 .  يقصد بالرشيعة هنا القانون الفرنيس.٩٦ص"ختليص اإلبريز"  ٣٩-

 .١٠٢املرجع السابق/ص  ٤٠-



 

٥٤

التي سطرت للبرشية صحائف من  ٤١نا الغراءتهل جيهل الطهطاوي مبادئ رشيع

طبقها  .إلخ تلكم الرشيعة التيحيث العدل واملساواة واحلرية ورفع الظلم. ؛ضياء

ا أن تاريخ اإلسالم أكاد أجزم أن الطهطاوي يعلم يقينً  عالم عدة قرون؟!ئمة األاأل

حافل بمثل هذه املبادئ والشعارات التي عرفها يف باريس.. فالطهطاوي ربيب األزهر 

ه ال يشفع  ،يعلم أحكام الرشيعة اإلسالمية جيداً  ومن ثم نستطيع أن نؤكد أ

عدهم عن رشيعة اإلسالم أن يستورد للمسلمني للطهطاوي جور حكام زمانه وب

  قوانني الفرنجة ويتغنى هبا لتحل حمل رشيعة الرمحن!!

ادة  وقد وقع الطهطاوي يف تناقض عجيب!! ففي الوقت الذي يشيد فيه بنص ا

األوىل من الدستور الفرنيس (سائر الفرنساوية مستوون قدام الرشيعة) .. (فال فرق بني 

ادة التي هي من جوامع الكلم عند ب حاكم وحمكوم وال ني رفيع ووضيع).. نجد هذه ا

بعة والثالثني يف باب كيفية تدبري  ادة الرا الفرنساوية عىل حد قوله! تصطدم بنص ا

  اململكة الفرنساوية.  وهذا نصها:

ادة الرابعة والثالثون" ن البري إال ا : ال يمكن أن يقبض أحد عىل واحد من أهل ديوا

د اجلنايات" الديوان، وال بأمر ذلك   .٤٢يمكن أن حيكم عليه غريهم يف موا

  
                                                

َذا َحَكْمتُ (فهذا كتاب اهللا ينطق باحلق ويأمر املؤمنني بالعدل يف عدة آيات : قال تعاىل:   ٤١- ِ َها َوإ ِ ْهل َ ٰ أ َِىل َماَناِت إ وا اْألَ ْن ُتَؤدُّ َ ُمُرُكْم أ ْ َ َيأ َّ ِنَّ ا ْم إ

َْعْدِل  ال ِ َْن َحتُْكُموا ب ِنَّ ۚ َبْنيَ النَّاِس أ َ  إ َّ امَّ  ا عِ ِ ظُكُ  ن َعِ هِ ي ِ ِنَّ  ْۗم ب َ  إ َّ ِنَّ : (تعاىل وقال. ٥٨ اآلية النساء) َبِصًريا  َسِميًعا َكانَ  ا َ  إ َّ ُمُر  ا ْ َْعْدِل  َيأ ال ِ ِ  َواْإلِْحَساِن  ب يتَاء ِ  َوإ

ي ِ َٰى  ذ ُْقْرب ْفَ  َعِن  َوَينَْهٰى  ال ِ ال ُنَْكِر  ْحَشاء َْغِي  َواْمل ظُُكْم  ۚ َواْلب ِ ََعلَُّكْم  َيع ِ . وقال سبحانه: (٩٠اآلية  النحل) تََذكَُّرونَ  ل َّ ِ َني  مِ ا َوَّ يَن آَمنُوا ُكونُوا ق ذِ ا الَّ َ َهيُّ يا أ

ْسِط  ِ ْق ال ِ َُّكْم  َوَال ۖ ُشَهَداَء ب ِرَمن ْ َْومٍ  َشنَآنُ  َجي ٰ  ق َالَّ  َعَىل ُوا  أ ل قَْرُب  ُهَو  وا اْعِدلُ ۚ  تَْعدِ َ لتَّْقَوٰى  أ ِ َ  َواتَُّقوا ۖ  ل َّ ِنَّ ۚ  ا َ  إ َّ ٌِري  ا َِام  َخب ائدة اآلية  تَْعَملُونَ ب   .٨) ا

 .٩٩ص املرجع السابق  ٤٢-



 

٥٥

انية لعضو جملس النواب أقول ادة تتكلم عن احلصانة الرب : تأمل! هذه ا

ة جريمة سواء  (شورى/شعب/أمة) بمعنى أن أي عضو يرتكب أ

(جناية/جنحة/خمالفة) فإنه ال يستطيع أحد أن حيرك ضده الدعوى العمومية إال بعد 

افقة جملس الشعب أو الشورى وال يستطيع مأمور الضبط القضائي أن يقبض عليه مو

ن  ن (ال فرق بني حاكم وحمكوم)!! وأ ن املساوة وأ بموجب هذه احلصانة!! فأ

  (جوامع الكلم)!!

ادة التي صدرهتا الثورة الفرنسية وهي مادة استغالل النفوذ؛ تعطي امتيازات  هذه ا

ناء املجتمع عىل حساب اآلخرين، فال يستطيع أحد أن يقايض عضو جملس  لطبقة من أ

النواب إال بعد موافقة املجلس وهي عملية معقدة، وقد ال يوافق املجلس عىل سحب 

  احلصانة من العضو!!

ن هذه املساواة من قول الرسول  فأي مساواة هذه التي يبرشنا هبا الطهطاوي؟!! وأ

  .٤٣"يدها لو أن فاطمة ابنة حممد رسقت لقطعت: "☺

ن هذا من التطبيقات الواقعية يف عهد الرسول   يف إقامته حد القذف عىل  ☺أ

؛ رجل اإلعالم األول الذي كان ينافح عن دعوة اإلسالم؟! ◙حسان بن ثابت 

ن هذه املساواة من قول عمر  ألحد أقباط مرص وهو يشكو ابن احلاكم  ◙وأ

ن حصانة عمرو بن العا ص الذي جيئ به من مرص وهو "ارضب ابن األكرمني".. أ

واليها، ليحاكم أمام أحد رعيته، ويقتص من ابنه وأمام مجع من عامة املسلمني!! وهل 

ويب؟!! التاريخ  نيس الطهطاوي أو تناسى عدل الرشيد وآل زنكي وصالح الدين األ
                                                

بياءيف كتاب أحا ٣٤٧٥يف صحيحه برقم  رواه البخاري  ٤٣-   حسب املوسوعة احلديثية. ،ديث األ



 

٥٦

 اإلسالمي ذاخر هبذه الوقائع النورانية ولكن ماذا عسانا أن نقول إزاء هؤالء املهزومني

  الذين يستضيئون بنار العلامنية!!

  (ب): احلرية

ادة الرابعةذكر الطهطاوي يف ترمجته للدستور الفرنيس: " : ذات كل واحد منهم ا

يستقل هبا، ويضمن له حريتها، فال يتعرض له إنسان إال ببعض حقوق مذكورة يف 

  .٤٤التي يطلبه هبا احلاكم"املعينة الرشيعة، وبالصورة 

ضًا: " ه، وأن يكتبه،  : الادة الثامنةاوذكر أ يمنع إنسان يف فرنسا أن يظهر رأ

  .٤٥يف القانون، فإذا رض أزيل" يرض ما ويطبعه، برشط أن ال

بعة: فإهنا نافعة ألهل البالد  ادوامل ذهويعلق الطهطاوي عيل ه ادة الرا قائًال: "أما ا

ادة الثامنة: فإهنا  ء.والغرباء، فلذلك كثر أهل هذه البالد وعمرت بكثري من الغربا أما ا

ه وعلمه وسائر ما خيطر بباله مما ال يرض غريه، فيعلم  تقوي كل إنسان عىل أن يظهر رأ

  .٤٦اإلنسان سائر ما يف نفس صاحبه"

  ):م١٨٣١بند (خالصة احلقوق الفرنساوية اآلن بعد سنة ثم يتكلم الطهطاوي حتت 

كل إنسان يتبع دينه الذي نساوية أن ت عىل احلرية عند الفر"ومن األشياء التي ترتب

   .ويعاقب من تعرض لعابد يف عبادته يكون حتت محاية الدولة،خيتاره 

  .هلا إال بإذن رصيح من الدولة ءعىل الكنائس أو إهداء يش ءوال جيوز وقف يش
                                                

  .٩٦ص املرجع السابق  ٤٤-

 .٩٦ص ابقاملرجع الس  ٤٥-

 بترصف. ١٠٤و  ١٠٣ص املرجع السابق  ٤٦-



 

٥٧

ه يف مادة السياسات أو يف مادة األديان، برشط أن ال  وكل فرنساوي له أن يبدي رأ

  .٤٧م املذكور يف كتب األحكام"نتظاخيل باال

  

ينقل الطهطاوي وصية القس  الفرنيس (فنلون) لويل  "مناهج األلباب"ويف كتابه        

"إذا آل امللك إليك أهيا هب: عهد بريطانيا (جرجس جاكس) وكان بروتستاين املذ

ائدهم تبديل عق جترب رعيتك القاثوليقية (الكاثوليكية) عىل تغيري مذهبهم وال األمري ال

  .٤٨سلطان يستطيع أن يتسلطن عىل القلب وينزع منه صفة احلرية" الدينية، فإنه ال

هكذا يستمر الطهطاوي يف حتسني صورة الثورة الفرنسية وشعاراهتا وينقل لنا 

يا وإظهار صورة ويل عهد بريطان ،ره غري متعصباوصية القس الفرنيس فنلون باعتب

ه حاكم يتقبل النصيحة جلملة حتني لدين الغرب اجلديد باعتبارهم أهل ويف ا .عىل أ

احلرية التي جيب عىل العامل اإلسالمي أن يسري عىل  املعارف والعلوم والتقدم ودعاة

نفس الرصاط الغريب!! رغم أن الواقع يكذب مثل هذه الوصايا فيام يسمى بحرية 

  العقائد؛ ذلك الشعار املزيف لدى الغرب!

حية مل تزل مستعرة بني الكاثوليك والربوتستانت يف فاحلرب بني أهل امللة املسي

أوروبا أم احلريات! وبني الكاثوليك واألرثوذكس!! أما العداء العقدي املستمر 

واملستعر ضد اإلسالم فال خيفى عىل أحد!! فكان أوىل بالطهطاوي أن يذكر املسلمني 
                                                

 .١٠٥ص املرجع السابق  ٤٧-

 .٥٥٦ص"مناهج األلباب"  ٤٨-



 

٥٨

ئر الذين يكتوون بنري اآللة العسكرية ا لفرنسية! نعم فرنسا أم بمحنة إخواهنم يف اجلزا

  احلريات التي اعترب الطهطاوي حرهبا مع فرنسا من أجل مشاكل جتارية!!

دلس!!   كان األوىل أن يتكلم عن احلرية التي ناهلا املسلمون يف حماكم التفتيش يف األ

أما قضية احلرية العقدية؛ فاإلسالم هو الدين الوحيد الذي رسخ هذا املبدأ الذي 

  )..ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغينيون أمس واليوم! (يتشدق به العلام

ا قامت ألوروبا قائمة! لو عامل  لوال سامحة اإلسالم وعدل والته وسالطينه 

 ،وابن تاشفني ،وابن أيب عامر ،طارق بن زياد وموسى بن نصري وعبد الرمحن النارص

دلس و الربتغال بنفس معاملة وغريهم من ملوك اإلسالم لو عاملوا نصارى األ

ا قامت للمسيحية قائمة إىل  بيث وفردريك وغريهم من ملوك ورؤساء أوروبا  إليزا

  ا!!وقتنا احلارض!! ولكن قدر اهللا كان مقدوًر 

فهل أفلس التاريخ اإلسالمي ليأيت الطهطاوي بوصية القس (فنلون) كعنوان حلرية 

 وهو يف مرض ☺سول اهللا العقائد وعدم التعصب! ويرتك آيات اهللا ووصايا ر

  !ا املوت وهو يويص بأهل الذمة خًري 

ا نرى؛ إذ يقول (  ٤٩)بول نيل لنياستوهذه شهادة رجل من أهل أوروبا تصداقًا 

دلس:  ا ا بوحشية بني جلدته ومشمئزً منددً  من سوء أخالقهم وقسوهتم مع مسلمي األ

الء اجلفاة املتوحشني كان يتوقع من هؤ "وكانت أخالقهم عىل اتساق مع رعيتهم، وما

ً، ومل يرتكوا فارًا، ومل يبقوا عىل جريح،  إال التعصب والقسوة، فإهنم مل يؤمنوا مستجريا
                                                

كتابه املشهور عن  م١٨٩٤أصدر سنة م ١٩٣١ديسمرب  ٢٩تويف يف  Stanley Lane Pooleإيرلندي "ستانيل لني بول"  مسترشق   ٤٩-

العمالت العربية واإلسالمية الذهبية الفضية  :"له كتاب . م ١٩٤٤مجة عىل اجلارم. القاهرة تر "قصة العرب يف أسبانيا"األرس احلاكمة اإلسالمية، 

ويب:"، وكتاب "الربونزية   وغريها من كتب.". تاريخ اهلند منذ الفتح اإلسالمي إىل عهد أكرب الكبري :"، وكتاب"السلطان صالح الدين األ



 

٥٩

وهذا يذكرنا واحلزن ملء صدورنا، بام كان للعرب من بطولة ورفق وسامحة خلق، 

ً ما عفوا عن أعدائهم نبالء متكرمني، بينام نرى اليوم أن رجال ليون وقشتالة  فكثريا

ً مليئة بالقطان، حتى إذا نجا من ا لعتاة، يذبحون مجيع احلاميات، ويستأصلون مدنا

  .٥٠سيفهم مل ينج من استعبادهم"

وما حمنة املسلمني يف قلب  ؛وهل انتهى عداء الغرب لإلسالم وأهله؟! مل ينته بعد

ة واهلرسك وكوسوفو، وتزايد العداء ضد األقليات املسلمة نسا ببعيد؛ البوأوروبا عن

كفرنسا أول دولة غربية  ؛التي تعيش يف دول احلريات والتحرض واملدنية وحرية العقائد

ً قامت قيامتهم يوم أن وضعت طالبة مسلمة عىل رأسها مخارًا!!  تتخذ العلامنية دينا

امنيا وغريهم من دول الغرب باإلضافة إىل الدولة األوىل يف العامل أمريكا  وبريطانيا وأ

عدوها األول وهي التي تتبنى سياسة التخويف من اإلسالم  التي جعلت اإلسالم

  ورضبه وحصاره وجتويع شعوب املسلمني!!

   :"مناهج األلباب"تكلم الطهطاوي عن سلطات الدولة احلديثة يف كتابه 

ً باحلكومة وبامللكية، هي أمر  ضا "فالقوة احلاكمة العمومية وما يتفرع عليها تسمى أ

شعة قوية تسمى أركان احلكومة وقواها؛ فالقوة األوىل: قوة مركزي تنبعث منه ثالثة أ

تقنني القوانني، تنظيمها وترجيح ما جيري عليه العمل من أحكام الرشيعة أو السياسة 

الثالثة: قوة التنفيذ لألحكام بعد حكم ة القضاء وفصل احلكم. الرشعية، الثانية: قو

                 .                                ٥١القضاة هبا"
                                                

هيم د.". تاريخ اإلسالم السيايس "- ٥٠  .١٨١ص٣ج حسن إبرا

 .٥١٦ص"مناهج األلباب"  ٥١-



 

٦٠

هكذا نرى أول غيث للعلامنية (سلطة ترشيعية/قضائية/تنفيذية) ثم ينهمر علينا 

الطهطاوي بسيل من ترمجات للقوانني واملؤلفات الفرنسية إلصباغ حياتنا برسبال من 

  العلمنة الغربية املستوردة.

 

  :ثمرات الفكر الطهطاوي

ر هذه األفكار الطهطاوية عىل أرض ا   لواقع فنوجزها يف النقاط التالية:أما عن أ

شأ لرتمجة  ترمجة وتعريب القوانني: "عندما أراد اخلديو إسامعيل إصالح القضاء، أ

ً له فاستدعى ١٨٦٣القوانني احلديثة (قلم) الرتمجة اجلديد سنة  م، وعّني رفاعة ناظرا

  .ننيوه يف ترمجة القوا تالميذه القدامى الذين خترجوا من مدرسة األلسن، وعاون

ومن هؤالء التالميذ القدامى: عبد اهللا السيد، وصالح جمدي، وحممد قدري،  

و وحممد الظ، وعبد ن  .السعود اهللا أ وكان مقر هذا القلم يف غرفة واحدة بديوا

جزوا ترمجة جملدات القانون الفرنيس (كود نابليون) الذي طبع  املدارس. ومع ذلك أ

  .٥٢م"١٨٦٨سنة و م،١٨٦٦بني عامي سنة  يف بوالق ما

ً عىل رغبة اخلديو إسامعيل انكّب الطهطاوي وآخرون عىل ترمجة القوانني  يونزوال

ءات اجلنائية، وقانون العقوبات  الفرنسية ويف طليعتها القانون املدين وقانون اإلجرا

وهي كلها قوانني فرنسية، ولعل هذه املوسوعة القانونية كانت األساس الذي بني عليه 

  .٥٣ي احلديث"القانون املرص
                                                

 .٦٦ص١ج" األعامل الكاملة"  ٥٢-

 .٤٢ص" رفاعة رافع الطهطاوي رائد التحديث األورويب يف مرص"  ٥٣-



 

٦١

  هكذا تم ترمجة عدة قوانني يف فرتة زمنية وجيزة منها:

  ."ختليص اإلبريز"تعريب الدستور الفرنيس الذي نرشه الطهطاوي يف 

  تعريب قانون العقوبات الفرنيس .

  تعريب قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس.

  م.١٨٦٨تعريب قانون التجارة الفرنيس الذي طبع سنة 

  م.١٨٦٨الطهطاوي يف جملدين سنة  ن املدين الفرنيس الذي ترمجه تعريب القانو

  افتتاح أول جملس نيايب يف تاريخ مرص والعامل العريب واإلسالمي:

  

نوفمرب  ٢٥إسامعيل جملس شورى النواب بخطبة العرش يف  يافتتح اخلديو

انية م بالقلعة بمدينة القاهرة، وكان هذا أول جملس نيايب يف تاريخ احلياة ا١٨٦٦ لرب

موذج الغريب الذي تكلم عنه الطهطاوي يف مؤلفاته.   للمرصيني ذلك األ

  املحاكم املختلطة:

كانت أول خطوة يف سبيل إنشاء املحاكم املختلطة عندما فتح اخلديو إسامعيل 

أي يف حياة الطهطاوي فقد شهد ثمرة أفكاره وهو  م١٨٦٧الوزارة الفرنسية يف عام 

  عىل قيد احلياة.

م تم طبع القوانني املرصية املختلطة فوزعها نوبار باشا ١٨٧٠أوائل شهر يولية ويف 

عىل الدول املختلفة، فمرر اللورد (جرانفل) وزير اخلارجية اإلنجليزي إىل املركيز (دي 

ه بعد اطالعه عليها يوافق متام م ١٨٧٠ يوليه ٢٢فرنسا يف لندن يف  الفاليت) سفري أ

ة القضائية اجلديدة املرغوب فيها بمرص، وعىل شكلها املبني يف املوافقة عىل إنشاء اهليئ



 

٦٢

  .٥٤املرشوع الفرنساوي"

م)، إال أهنا مل ١٨٧٥ (أول يناير ١٢٩١تم تشكيل هذه املحاكم يف ذي القعدة لقد 

  .م)١٨٧٦ (فرباير ١٢٩٣واهبا إال يف شهر املحرم أتفتح 

المية وتنحيتها بشكل رسمي : وكانت هذه أول نطفة الستبدال الرشيعة اإلسأقول

وعىل يد الطهطاوي وتالمذته من أمثال حممد قدري باشا أحد أعالم  ،يمن قبل اخلديو

ترمجة القوانني األوروبية وتقنينها ورشحها بعد الطهطاوي،  ءالقانون الذي قام بعب

وساهم يف ختريب بنية املسلمني الرشعية، وقد خترج عىل يديه زمرة من رواد القانون 

تى جاء عبد الرزاق السنهوري باشا الذي استكمل مسرية التخريب وقدم للحكام ح

  خدمات ومسوغات إلضفاء الرشعية عىل سلطاهنم!!

اره وهذه  عينة من كتابات بعض املفكرين واألدباء الذين أشادوا بالطهطاوي وبآ

  الفكرية لتعضيد ما وصلنا إليه من نتيجة:

ه وضع  "ولعل أعظم ما :الدكتور حسني فوزي النجاريقول  قدمه حممد عيل ملرص أ

البذرة األوىل لتعليم عرصي أخذت تؤيت أكلها يف عرص إسامعيل، روى تربتها رفاعة 

الطهطاوي يف كثري من الوصب واجلهد ثم جاء عيل مبارك فنامها وأوصل جذورها 

امه عندما هتيأت العقول مرت، وشهد تباشري الطهطاوي يف أخريات أ نعت وأ  فأ

ىل الثورة السياسية والفكرية لتقبل حركة اإلصالح وأخذت البالد تسلك سبيلها إ

  .٥٥جتامعية"واال
                                                

ويب. "إسامعيل يتاريخ مرص يف عهد اخلديو"  ٥٤-  .٤٩٦ص.إلياس األ

املجلس األعىل  .اب تذكاري عن أمحد لطفي السيدكت مقالة بقلم الدكتور حسني فوزي النجار ضمن ".لطفي السيد وآراؤه الرتبوية" ٥٥- 

  .٢٦ص .للثقافة بمرص



 

٦٣

و الديمقراطية املرصية) كتب عنه    :لويس عوضوحتت عنوان (أ

ان اسمه  "إن كفاح الشعب املرصي يف سبيل الديمقراطية قديم، وقد كان ملرص بر

دينة اإلسكندرية، فعصف به الرومان. وقد (البوال) قبل الفتح الروماين وكان مقره م

اطرة الرومان ولكنهم عجزوا ألهنم متسكوا بمبادئ  حاول املرصيون استخالصه من أ

احلرية واملساواة غري أهنم فقدوا القدرة عىل التنظيم السيايس، أو عىل األصح أفقدهم 

في عام أو نحومها من احلكم األوتوقراطي، ظهر . إياها غزاهتم فيهم رفاعة وبعد أ

رافع الطهطاوي لينادي بسيادة الشعب عىل امللوك وليفتح أعينهم عىل جتارب األمم 

ابية"   .٥٦األخرى يف ممارسة احلرية واملساواة من خالل الدساتري والنظم ال

و محدان  سمريويقول     عن الطهطاوي:أ

انية امل"ومن هنا فإن الفضل  مثلة يعود للطهطاوي يف غرس فكرة احلياة الرب

بت هذا الغرس الطيب  عىل حد زعم -بالسلطة الترشيعية يف تربة البالد اإلسالمية وقد أ

قامت يف مرص أول مجعية ، وذلك عندما من وفاة الطهطاوي تبعد سنوا  -الكاتب

. واجلدير بالذكر هنا أن الطهطاوي مّهد لفكرته هذه برتمجة ترشيعية عىل أساس انتخايب

ورشحها بحيث أصبحت يف متناول اجلميع من ساسة ورجال  لبنود الدستور الفرنيس

اس عاديني. وكان رفاعة يرمي من وراء التفسريات والرشوح املسهبة لبنود  فكر وأ

اين يف مرص التي مل تكن قد عرفت حتى ذلك  الدستور الفرنيس إىل خلق وعي بر

  .٥٧الوقت سوى املجالس اإلدارية املعينة من قبل العثامنيني"
                                                

  .٢٣٩ص د. لويس عوض". تاريخ الفكر املرصي احلديث"  ٥٦-

 .٧٦ص"رفاعة الطهطاوي رائد التحديث األورويب يف مرص"  ٥٧-
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: "ولقد كان الطهطاوي هو الدكتور حممد عامرةعليه حمقق األعامل الكاملة  ويثني

فت طويالً نمط احلكم  املبرش هبذا الفكر الديمقراطي الليربايل يف ربوع الرشق التي أ

الفردي (يقصد احلكم اإلسالمي) بل لقد استطاع أن يضع كل أسس هذا النمط من 

امط التفكري والسلوك واملامرسة السيا  .٥٨سية بني يدي قومه"أ

أقول: نستطيع أن نقرر أن الشيخ رفاعة الطهطاوي أول من غرس النبتة األوىل 

للعلامنية الغربية، وأول من وضع النطفة األوىل لتنحية الرشيعة اإلسالمية، وأول من 

برش بالفكر الديمقراطي عىل غرار املنظومة الغربية الذي يتعارض والرشيعة 

  اإلسالمية.

  

  

  

  

  

  
                                                

 .١٥٢ص١ج"األعامل الكاملة"  ٥٨-
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 قضية التحسين والتقبيح

 :تقدمة
من أخطر القضايا التي قصمت ظهر أمتنا اإلسالمية.  ٥٩إن قضية التحسني والتقبيح

ه اليوم من قوانني وضعية، وتفسخات اجتامعية، وحتلل خلقي، وعلو الباطل يف  فام نرا

ارها املعتزلة ا لذين قالوا جمتمعاتنا...إلخ، كل ذلك نتاج قضية التحسني التي أ

بالتحسني والتقبيح بواسطة العقل، وأن العقل هو الذي حيكم بحسن األشياء وقبحها 

للعقل العنان فصار العقل ربًا  وا طلقر عن نصوص الكتاب والسنة. هكذا َأ برصف النظ

ً فهو حسن، وما يقبحه العقل فهو كذلك وال ه العقل حسنا عربة  جديدًا!! فام يرا

ا خالفها بنصوص القرآن املنزل م ن لدن حكيم محيد، وال بالسنة النبوية املطهرة طا

العقل!! ورغم ذلك مل تذكر كتب التاريخ والفرق أن املعتزلة كان يدور يف خلدهم 

  تنحية الرشيعة اإلسالمية.

لكن املعتزلة اجلدد يرون تنحية الرشيعة وفصلها عن احلكم بحجة تطوير الرشيعة  

   عرصنا احلارض!!وأن هذا ما يستحسنه العقل يف
                                                

شفاء العليل يف مسائل القضاء " :العالمة ابن القيمكتب تيمية. و لشيخ اإلسالم ابن "العقل والنقلدرء تعارض  :"للمزيد: كتاب -  ٥٩

للدكتور عبد الرمحن بن صالح  "موقف ابن تيمية من األشاعرة"وكتاب  ،"طريق اهلجرتني" و"إعالم املوقعني" و"والقدر واحلكمة والتعليل

اتريدية نقض عقائد األشاعرة " :املحمود. وكتاب " للدكتور مصطفى تعليل األحكام" :ريض الغامدي. وكتابللدكتور خالد بن عيل امل "وا

جع.. .شلبي   وغريها من مرا
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ً أصوليًا، بل نحن بصدد  ً فكريًا أو جدال إذن قضية التحسني والتقبيح ليست ترفا

زاهتا ونتائجها امللموسة عىل أرض الواقع.إقضية هلا    فرا

  ومن منطلق هذه التقدمة نتناول هذه القضية عرب النقاط التالية:

 ً   : نبذة رسيعة عن التحسني العقيل والتقبيح.أوال

  : موقف الطهطاوي من قدرة العقل عىل التحسني والتقبيح. ًثانيا

  : تباين وجهة نظر الطهطاوي يف قضية التحسني والتقبيح.ثالثاً 

ر الفكر الطهطاوي عىل أرض الواقع.رابعا    ً: أ

ً: نبذة رسيعة عن التحسني العقيل والتقبيح   :أوال

ة التحسني العقيل والتقبيح يف باب احل أي الذي صدر  ،اكميذكرعلامء األصول مسأ

 أال) (إن احلكم إال هللاوهو املرشع احلكيم؛ اهللا سبحانه وتعاىل حيث قال ( ،عنه احلكم

زل اهللا).. (واألمر لقله اخل واإلمجاع منعقد عىل أن احلاكم هو  .)وأن احكم بينهم بام أ

ة:    اهللا جل جالله، إال أن العلامء اختلفوا يف مسأ

أو هل يمكن للعقل أن يستقل بإدراك أحكام  ؟ه العقلهل املكلف مأخوذ بام يقيض ب

  ؟وإذا كان كذلك فهل يعد مصدراً من مصادر الفقه اإلسالمي ؟اهللا

ة عىل عدة أقوال:   اختلف العلامء يف هذه املسأ
 القول األول:

  رأي املعتزلة والشيعة اإلمامية:

بني النفع  أشياء ترتدد صفتان ذاتيتان لبعض األشياء، وإن"إن احلسن والقبح 

وهبذا يتحرر أن املعتزلة يرون أن األشياء أقسام ثالثة: أشياء  ..واخلري والرش. ،والرضر
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جيوز أن يأمر  ، وأشياء قبيحة يف ذاهتا، وهذه الهبا حسنة يف ذاهتا ال جيوز إال أن يأمر اهللا

ه والنهي األمر ب القبيح واحلسن، وهذا القسم جيوز اهللا هبا، وأشياء مرتددة بني األمرين

هذا تقرير مذهب املعتزلة لألمر، وإن هنى فهو قبيح للنهي. عنه، فإن أمر به فهو حسن 

احلسن الذايت والقبح الذايت، وأن احلسن لذاته يكلف الشخص القيام فرض وأساسه 

يعلم [ال] به، ولو كان تن، والقبيح لذاته يكلف الشخص أن جيبه، وإن مل يعلم الرشع

  .٦٠هني الشارع عنه"

  وترتب عىل هذا الرأي عدة أمور منها:

ن عىل ون أهل الفرتة ومن مل تبلغه دعوة اإلسالم أو دعوة الرسل جمزيإ: األول

ا وأن يمتنعو ،هو حسن لذاته فهم مكلفون أن يفعلوا ما ،عدهلم حماسبون عىل ظلمهم

  زلة واإلمامية.تععام هو قبيح لذاته حسب قول امل

الناس مكلفون بام يقيض به العقل يف احلكم عىل : إذا مل يكن هناك نص فالثاين

  األشياء من حسن ذايت أو قبح ذايت.

اتريدية وبعض األصوليني:   القول الثاين: ا

اتريدي وهو مذهب بعض األحناف وبعض  وهو قول أيب منصور حممد بن حممد ا

ً وق :"يقولون األصوليني وفريق من اإلمامية وغريهم. ً ذاتيا ً ذاتيًا، إن لألشياء حسنا بحا

ذاته، وهم لن اهللا تعاىل ال يأمر بام هو قبيح يف ذاته، وال ينهى عن أمر هو حسن إو

يقسمون األشياء إىل حسن لذاته، وقبيح لذاته، وما هو بينهام تابع ألمر اهللا تعاىل وهنيه، 

  وهو ذات التقسيم الذي قرره اجلبائي املعتزيل.
                                                

و زهرة". أصول الفقه" -٦٠    .٧١و  ٧٠ص.أ
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اتردية واحلنفي ة مع املعتزلة، لكنهم خيتلفون بعد ذلك عنهم، ويف هذا القدر يتفق ا

ه ال تكليف وال ثواب بحكم العقل املجرد، بل إن األمر يف التكليف  فاحلنفية يرون أ

والثواب والعقاب إىل النص واحلمل عليه، فليس للعقل املجرد أن ينفرد بتقرير 

ه بأي طريق األحكام يف غري موضع النص، بل ال بد أن يرجع إىل النص أو حيمل علي

ا جاء بالنص، وهذا هو من طرق احلمل، بالقياس أو املصلحة املعتربة املش اهبة، 

بد من الرجوع إىل النص يف اجلملة فليس للعقل املجرد  ستحسان. ويف اجلملة الاال

  .٦١ستعانة بالرشع"بد من اال قدرة عىل التكليف، واحلكم عىل األشياء، بل ال

 بد أن يدرك بواسطة الرسل ومن ثم فال حكم يف ال وترتب عىل ذلك أن حكم اهللا

  تكليف. فال ثواب وال عقاب حيث ال أفعال العباد بدون هذه الواسطة ومن ثم

  رأي األشاعرة  ومجهور األصوليني: القول الثالث:

قبح ذايت. وأن األمور كلها اضافية،  "فهم يرون أن األشياء ليس هلا حسن ذايت، وال

ق األشياء، وهو خالق ، فهو خالءىل يف الرشع مطلقة ال يقيدها يشعان إرادة اهللا تأو

ح، فأوامره هي التي حتسن وتقبح وال تكليف بالعقل، إنام التكليف بأوامر احلسن والقب

وال عربة بأوامر  وال ثواب وال عقاب إال بمخالفة أوامر الشارع، ،ونواهيه الشارع

ً بأوامر الشارع ا اتريدية واملعتزلة،  حلكيم.العقل، إنام العربة دائام وبذلك خالفوا ا

ه ال   .٦٢تكليف إال من الشارع" وجود حلسن ذايت أو قبح ذايت وال فقرروا أ
                                                

  .٧٣و  ٧٢ص. املرجع السابق -٦١

  .٧٣ص. السابق -٦٢



 

٦٩

وال  ءجيب عليهم يش وترتب عىل ذلك أن أهل الفرتة ومن مل تبلغهم دعوة الرسل ال

 ومن ثم فال ،حكم هللا يف أفعال العباد قبل بعثة الرسل حيرم عليهم فعل، حيث ال

  ثواب والعقاب. وال ،مدح حساب وال تكليف وال

حول هذه القضية حيث ذكر يف جمموع  ابن تيميةوهناك توضيح لشيخ اإلسالم 

 رد عىل مصلحة أو مفسدة ولو مل يل مشتمالً فعأن يكون ال": النوع األول الفتاوى:

 ، والظلم يشتمل عىلالَعامل الرشع بذلك. كام يعلم أن العدل مشتمل عىل مصلحة

بت  ه أ فسادهم. فهذا النوع هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والرشع قبح ذلك؛ ال أ

يف  القبح أن يكون فاعله معاقباً ل صفة مل تكن، لكن ال يلزم من حصول هذا فعلل

ء صار حسنًا، وإذا هنى عن يشء صار : أن الشارع إذا أمر بيشالنوع الثايناآلخرة. 

: أن يأمر النوع الثالثسن والقبح بخطاب الشارع. وقبيًحا، واكتسب الفعل صفة احل

أمور به،  الول يطيعه أم يعصيه؟ ليمتحن العبد، ه الشارع بيشء  د فعل ا يكون املرا

فاحلكمة منشؤها من نفس األمر ال من  ...إبراهيم (عليه السالم) بذبح ابنهكام أمر 

أمور به"   .٦٣نفس ا

  

  وهذا قول نفيس للعالمة الشوكاين:

ً أو إكالم يف هذا البحث يطول، وإنكار جمرد "ال دراك العقل لكون الفعل حسنا

قبيحًا مكابرة ومباهتة، وأما إدراكه لكون الفعل احلسن متعلقًا للثواب، أو كون الفعل 

ً للعقاب فغري مسلم، وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل احلسن  ؛القبيح متعلقا
                                                

 .٤٣٦و  ٤٣٤ص٨ج. كتاب القدر". جمموع فتاوى ابن تيمية"  ٦٣-
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م فاعله، وال تالزم بني هذا، وبني كونه متعلقًا يمدح فاعله، وهذا الفعل القبيح يذ

  .٦٤للثواب والعقاب"

  

  القول املختار يف قضية التحسني والتقبيح:

اتريدية وبعض احلنفية وبعض األصوليني وقول ابن تيمية  ؛وهو القول الثاين قول ا

آيات والشوكاين: "هو الرأي الراجح املؤيد بالكتاب والسنة وبالعقل، أما الكتاب ففيه 

كثرية تدل عىل أن اهللا إنام يأمر بام هو حسن وينهى عام هو قبيح، واحلسن والقبح ثابتان 

إّن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وايتاء ذي لألفعال قبل األمر والنهي، ومنها قوله تعاىل: (

يأمرهم باملعروف وقوله تعاىل: ( .٦٥)القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي

فام أمر به الشارع من  .٦٦)املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائثوينهاهم عن 

عدل وإحسان ومعروف، وما هناهم عنه من فحشاء ومنكر وبغي، وما أحل هلم من 

طيبات وما حرم عليهم من خبائث، كل هذه األوصاف احلسنة أو القبيحة: كانت ثابتة 

ً ذاتيني.  لألفعال قبل ورود حكم الرشع فيها، مما يدل عىل ً وقبحا أن لألفعال حسنا

والعقل يدرك حسن بعض األفعال وقبح البعض اآلخر بالرضورة: كحسن العدل 

والصدق، وقبح الظلم والكذب، ولكن حكم اهللا ال يعرف إال عن طريق الرسول، فام 

مل يأت رسول يبلغ الناس حكم اهللا، فال يثبت يف أفعال الناس حكم باإلجياب أو 
                                                

  .٢٦ص .الشوكاين" .إرشاد الفحول" -٦٤

  .٩٠النحل/ -٦٥

ف/ -٦٦   .١٥٧األعرا
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ً يل قوله تعاىل: (التحريم بدل فال عذاب قبل بعثة  ،٦٧)وما كنا معذبني حتى نبعث رسوال

الرسول أو بلوغ الدعوة، وحيث ال عذاب فال تكليف، وحيث ال تكليف فال حكم هللا 

  .٦٨يف أفعال العباد عىل وجه طلب الفعل أو التخيري بينهام"

  

ً: موقف الطهطاوي من قدرة العقل عىل التحسني والتقبيح:   ثانيا

  .٦٩قول الطهطاوي: "إن العقل هو الفيصل يف كل األمور"ي

وهبه اهللا تعاىل لإلنسان خاصة، يف حياته املعنوية  ويقول يف موطن آخر: "وأما ما 

وصفاته العقلية التي يعرب عنها يف تعريفه بالناطقية. فقد وهبه اهللا تعاىل الدماغ الذي 

ة الفكر وأداة النظر، وإن شئت  هو جملس احلواس الباطنية والقوى العقلية التي هي آ

قلت الناطقية، أي اجلزء الناطق من اإلنسان وهو الروح البرشية التي هي عبارة عن 

ستخراج النتائج، وأن ينسب الالفكر واإلرادة، فباإلدراك يقتدر أن يرتب املقدمات 

ايض للحال، ويترصف يف عواقب املستقبل، ويتصور أسباب الظواهر اجلوية  ا

  .٧٠وادث الساموية، ويميز احلسن من القبيح والضار من النافع"واحل

والقانون الذي ويمدح الطهطاوي ما أفرزته العقول الفرنسية من قوانني قائًال: "

فه هلم  ،يميش عليه الفرنساوية اآلن ً لسياستهم، هو القانون الذي أ ويتخذونه أساسا

 ال وفيه أمور ،عندهم ومرضيًا هلم يزال متبعاً  وال، "ملكهم املسمى "لويز الثامن عرش
                                                

ء/ -٦٧    .١٥اإلرسا

  .٦٦عبد الكريم زيدان/ص د. ".أصول الفقه" -٦٨ 

 الفصل األول.. الباب الرابع". مناهج األلباب" - ٦٩

 .٢٩٩ص. "املرشد األمني" - ٧٠
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 تعاىل فيه ليس يف كتاب اهللا وإن كان غالب ما ..ينكر ذوو العقول أهنا من باب العدل.

، لتعرف كيف قد حكمت عقوهلم بأن العدل واإلنصاف من ☺سنة رسوله  وال يف

حتى  ،أسباب تعمري املاملك وراحة العباد، وكيف انقادت احلكام والرعايا لذلك

  .٧١"..بالدهم، وكثرت معارفهم، وتراكم غناهم، وارتاحت قلوهبم عمرت

لقبول الترشيع  ،يدري أو من حيث ال ،من حيث يدري ،وبذلك مهد الطهطاوي"

  .٧٢"-هعىل قصوره وعىل خمالطة الشهوات ل-الوضعي الذي يستند إىل العقل

وخلق له  ويوضح الطهطاوي فكرته قائًال: "وقد أكرم اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان،

 ،يف سائر الكون من سائر املنافع، وزينه بالعقل الذي يميز به بني احلسن والقبيح ما

  .٧٣واخلطأ والصواب" ،والضار والنافع

نالحظ أن الطهطاوي أطلق العنان للعقل وقدرته عىل التحسني والتقبيح برصف 

حسني والتقبيح، النظر عن قيد الرشع!! ورغم هذه الثقة املطلقة يف قدرة العقل عىل الت

ه يتناقض وهذه الثقة املفرطة! وهذا ما سنوضحه يف الفقرة التالية:   نرا

ً: تباين و  :اضطراب رأي الطهطاوي يف قضية التحسني والتقبيحثالثا

  :"املرشد األمني" :يقول الطهطاوي يف كتابه

لم "ألن الرشيعة والسياسة مبنيتان عىل احلكمة املعقولة لنا أو التعبدية التي يع

حكمتها املوىل سبحانه وتعاىل، وإنام ليس لنا أن نعتمد عىل ما حيسنه العقل أو يقبحه إال 

  .٧٤إذا ورد الرشع بتحسينه وتقبيحه"
                                                

 .٩٥ص" ختليص اإلبريز" - ٧١

 .٣١ص حممد حممد حسني د.. "اإلسالم واحلضارة الغربية" - ٧٢

 .٤٠٠ص "رشد األمنيامل"  ٧٣-



 

٧٣

ا خيالف مم يسوغ ملتويل أن حيكم يف التحريم والتحليل بام يالئم مزاجه "وال

ه ن األئمة املجتهدين، والعربة باالاألوضاع الرشعية املنقولة ع النفساين ستكرا

، بل يعتمد متويل األحكام رشعي واألخذ بالرأي من غري دليل ،ستحسان الطبيعيواال

ختلف النبوة يف حراسة إنام ة رعىل فتاوى العلامء وأقوال املجتهدين يف الدين، فإن اإلما

  .٧٥الدين وسياسة الدنيا"

نينها حمض تكون إال يف البالد التي قو "وأما السلطنة الرسمية عىل الرعية فهي ال ا

اختالط الرجال بالنساء بناء عىل  نتجية، ألن قوانني هذه املاملك تسياسة وضعية برش

وإال فتمدن املاملك اإلسالمية مؤسس  ،قانون احلرية املؤسس عليه متدن تلك البالد

حيث ال  ؛عىل التحليل والتحريم الرشعيني بدون مدخل للعقل حتسينًا وتقبيحًا يف ذلك

  .٧٦إال بالرشع"حسن وال قبيح 

"فكل رياضة مل تكن بسياسة الرشع ال تثمر العاقبة احلسنى، فال عربة بالنفوس 

القارصة الذين حكموا عقوهلم بام اكتسبوه من اخلواطر التي ركنوا إليها حتسينًا 

احلدود، فينبغي تعليم النفوس السياسة  يتعدبحًا، وظنوا أهنم فازوا باملقصود وتقبي

  .٧٧طرق العقول املجردة"بطريق الرشع، ال ب

تأمل! جتد الطهطاوي هنا يناقض نفسه يف قدرة العقل عىل التحسني والتقبيح! فهل 

ه السابق؟ هذا ما سنوضحه يف خامتة هذا الفصل.   تراجع الطهطاوي عن رأ
                                                                                                                        

 .٤٧٧"املرشد األمني" -  ٧٤

 .٤٦٧ص "املرشد األمني" - ٧٥ 

  .٤٦٧ص  السابق  ٧٦- 

 .٥٤٤ص  "مناهج األلباب"   ٧٧-



 

٧٤

ر الفكر الطهطاوي عىل أرض الواقع:  رابعاً: أ

  (أ) تنحية الرشيعة اإلسالمية:

ثم إن احلالة الراهنة اقتضت أن تكون " ":مناهج األلباب" :يقول الطهطاوي يف كتابه

األقضية واألحكام عىل وفق معامالت العرص، بام حدث فيها من املتفرعات الكثرية 

ام   "..املتنوعة بتنوع األخذ واإلعطاء من األ

أول ترصيح بتنحية الرشيعة اإلسالمية واألخذ من قوانني غربية وبداية  اكان هذ

زل اهللا! الترشيع بغري   ما أ

  الفرنجة: (ب): حتسينه لسلوك وآداب

ً الفرنجة: "وال ً مادحا ينكر منصف أن بالد الفرنج اآلن يف  يقول الطهطاوي حمسنا

غاية الرباعة والعلوم احلكمية وأعالها يف التبحر. من ذلك بالد اإلنجليز والفرنسيس 

أخلص من فلسفة املتقدمني،  . وفلسفتهمفإن حكامءها فاقوا احلكامء املتقدمنيوالنمسا، 

والثواب والعقاب. وإذا  ،وبقايا األرواح ،كام أهنم يقيمون األدلة عىل وجود اهللا تعاىل

ت سياستها (أي باريس) علمت كامل راحة الغرباء فيها وحظهم وانبساطهم مع  رأ

أهلها، فالغالب عىل أهلها البشاشة يف وجوه الغرباء ومراعاة خاطرهم، ولو اختلف 

نية االدين، وذلك ألن أكثر أهل هذه املدال سم فقط، حتى ال ينة إنام له من دين النرصا

يتبع دينه، وال غرية له عليه، بل هو من الفرق املحسنة واملقبحة بالعقل، أو فرقة من 

اإلباحيني الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب، فإذا ذكرت له دين 

نى عىل سائرها من حيث إهنا كلها تأمر باملعروف اإلسالم يف مقابلة غريه من ا ألديان أ

وتنهى عن املنكر، وإذا ذكرت له يف مقابلة العلوم الطبيعية. وباجلملة إنه ال يصدق 



 

٧٥

مما يف كتب أهل الكتاب خلروجه عن األمور الطبيعية. وباجلملة ففي بالد  ءبيش

هيودي يف   بنائه مسجد والالفرنسيس يباح التعبد بسائر األديان، فال يعارض مسلم يف

  .٧٨بنائه بيعة إىل آخره"

ً ألهل باريس: ً ومادحا   ويقول الطهطاوي حمسنا

ً بالعرب " ظهر يل بعد التأمل يف آداب الفرنساوية وأحواهلم السياسية أهنم أقرب شبها

العرض واحلرية  :رب بأمورقغريهم من األجناس، وأقوى مظنة الول ،منهم للرتك

ً، ويقسمون به عند املهامت،فتخار، ويسموواال وإذا عاهدوا عاهدوا  ن العرض رشفا

عليه، ووفوا بعهودهم، وال شك أن العرض عند العرب العرباء أهم صفات 

  .٧٩اإلنسان"

ضًا: "اعلم أن البارزيني خيتصون من بني النصارى بذكاء العقل ودقة  ويقول أ

بط يف أهنم يميلون الفهم وغوص ذهنهم يف العويصات، وليسوا مثل النصارى الق

ء التقلي  ءد أصًال، بل حيبون معرفة أصل اليشبالطبيعة إىل اجلهل والغفلة، وليسوا أرسا

  .٨٠ستدالل عليه"واال

  :ويمتدح نساء باريس وعفتهن!

ً ما يقع السؤال  عن حالة النساء عند اإلفرنج من مجيع الناس "وحيث إن كثريا

ضاً   ؛وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء أن: كشفنا عن حاهلن الغطاء. وملخص ذلك أ

ال يأيت من كشفهن أو سرتهن، بل منشأ ذلك الرتبية اجليدة واخلسيسة، والتعود عىل 
                                                

  .٣٢ص " ختليص"  ٧٨-

 .٢٥٦ص" ختليص اإلبريز" - ٧٩

 .٧٥ص  "ختليص"  ٨٠-



 

٧٦

بني الزوجني، وقد جرب يف حمبة واحد دون غريه، وعدم الترشيك يف املحبة، وااللتئام 

لوسطى من الناس نسا أن العفة تستويل عىل قلوب النساء املنسوبات إىل الرتبة ابالد فر

ً ويتهمون يف  دون نساء األعيان والرعاع؛ فنساء هاتني املرتبتني يقع عندهن الشبهة كثريا

  .٨١الغالب"

 اب وسلوك وأخالق هكذا تستمر التحسينات الطهطاوية لعلوم وآد: أقول

ء إن مل يكونوا أكثر غرية ومحية  الفرنجة!! حتى العرض والرشف فهم والعرب سوا

فس كلامته!! فليس للعرض والرشف  من العرب كام هو واضح يف ثنايا خطابه وأ

ً عن اهتام نساء الفرنجة  لقبطللعرب وا إال اجلهل والتخلف!! فالطهطاوي ينربي مدافعا

  !!بعدم العفة! ويدافع عن حياض فرنسا ويذب عن نساء باريس العفيفات الغافالت

الذي عارص  ،الرمحن اجلربيتاملؤرخ العالمة عبد ولعل الطهطاوي أراد أن يرد عىل 

حيث صور لنا احلياة  ؛احلملة الفرنسية منذ احتالهلا مرص إىل وقت خروجها منها

دي الفرنسيس اال جتامعية والتحلل اخللقي الذي ظهر يف شوارع املحروسة عىل أ

(أهل العلوم واآلداب واخللق القويم!!) ونحن بدورنا سننقل قول اجلربيت بنفس 

اتع (عجائب اآلثار) حيث يقول: "ومنها تربج  اللهجة املرصية التي كتب هبا مؤلفه ا

ا حرض الفرنسيس إىل مرص  .وخروج غالبهن عن احلشمة واحلياء ،النساء ه  وهو أ

ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون يف الشوارع مع نسائهم وهن حارسات 

الطرح  لن عىل مناكبهنالبسات الفستانات واملناديل احلرير امللونة ويسدالوجوه 

الكشمريي واملزركشات املصبوغة ويركبن اخليول واحلمري ويسوقوهنا سوقًا عنيفًا مع 
                                                

 .٢٥٨ص  "ختليص"  ٨١-



 

٧٧

نفوس أهل  نإليهالضحك والقهقهة ومداعبة املكارية وحرافيش العامة، فاملت 

وحاربت الفرنسيس األهواء من النساء األسافل. فلام وقعت الفتنة األخرية بمرص 

رصن  ؛أهلها وغنموا أمواهلا وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبناتبوالق وفتكوا يف 

وهن بزي نسائهم وأجروهن عىل طريقتهن يف كامل األحوال نمأسورات عندهم فزي

أسورات غريهن من النساء  ك ا فخلع أكثرهن نقاب احلياء بالكلية وتداخل مع أو

ا حل بأهل البالد من الذل واهلوان وسلب الفواجر األموال واجتامع اخلريات يف . و

ر الفرنسيس ومن واالهم فقة  ،وشدة رغبتهم يف النساء وخضوعهن هلن ،غي جوا وموا

والوقار  مرادهن وعدم خمالفة هواهن لو شتمته أو رضبته...فطرحن احلشمة

  .٨٢عتبار"واال

: تأمل! هذا ما فعله الفرنسيس (أهل العلم واألدب والعرض والرشف!!) يف أقول

وبناتنا وجمتمعاتنا اإلسالمية! فشهادة اجلربيت الذي عارص احتالل جيوش نسائنا 

ه يوجه رسالة للجربيت ا قد  :نابليون ألرض مرص مل تعجب الطهطاوي!! فكأ أ

سافرت إىل فرنسا وخالطت القوم ودخلت بيوت أهل باريس ومسارحهم وحتى 

  مراقصهم، فلم أجد إال الوقار واحلشمة والعلم!!

ه جاء  غرو لذلك ال أن يثني طابور العلامنيني عىل هجوم نابليون واحتالله ملرص أل

  بحملة عسكرية حررت املرأة من رق اإلسالم!! وأخرجت املرأة من قفص احلريم!!

"هذه املقارنة التي يعقدها رفاعة الطهطاوي بني الرقص  فهذا لويس عوض يقول:

ه حتمل في ها مسئولية التنديد برقص اإلفرنجي والرقص الرشقي مقارنة مهمة، أل
                                                

 .٥٧٩ص٣ج اجلربيت". تاريخ عجائب اآلثار"  ٨٢-



 

٧٨

مل يف مرص نيةووسمه باال ،الغوازي ورقص العوا بينام رفع رقص  .نحطاط والشهوا

إننا أقرب إىل الفسق يف  :اإلفرنجي إىل مرتبة الرياضة والفن اجلميل، فهو هبذا يقول لنا

هلونا من األوروبيني. وهذا عكس الفكرة التي صورها اجلربيت عن املجتمع الفرنيس 

رصي املختلط الذي رآه حيتفل بالرقص والغناء يف عيد وفاء النيل رجاله مع وامل

  .٨٣نسائه"

و محدان:   ويقول أ

ضًا اال"واجلدير ذكره أن  نتفاضات النسوية التي حتدثنا هذا اجلدل (أي السفور) وأ

عنها، وجدت أرضًا خصبة هلا بعد احلملة الفرنسية عىل مرص، حيث شاهدت املرأة 

أم العني مدى احلرية التي تتمتع هبا املرأة الفرنسية من التبجيل الذي حتاط وب ؛املرصية

  .٨٤من قبل الرجل"

ً فكرة الطهطاوي عن املرأة:   ويلخص الكاتب املذكور مادحا

"وليس ثمة من دليل أقوى عىل التخلف والتربير من تلك املجتمعات (يقصد 

متنعها من ممارسة حريتها. هذه املجتمعات اإلسالمية) التي حتجب عن املرأة حقوقها و

ة  هي باختصار شديد الفكرة التي تبناها رفاعة الطهطاوي حينام كان يدعو إىل حترر املرأ

ً واملرأة العربية اإلسالمية ثانيًا"   .٨٥املرصية أوال

ونحن بدورنا نحاول أن نلقي الضوء عىل وضع املرأة يف املنظومة الغربية، تلك 

  هطاوي العامل اإلسالمي!املرأة التي يبرش هبا الط
                                                

  .٢٣٦ص . لويس عوض ".ر املرصي احلديثتاريخ الفك" -٨٣ 

و" رفاعة رافع الطهطاوي"  ٨٤-  .  ١٥٣ص محدان سمري أ

 .١٥٣املرجع السابق/  ٨٥-



 

٧٩

  نظرة رجال الدين املسيحي إىل املرأة:

"لقد هال رجال املسيحية األوائل ما رأوا يف املجتمع الروماين من انتشار الفواحش 

ة مسؤولة  واملنكرات، و ما آل إليه املجتمع من انحالل أخالقي شنيع. فاعتربوا املرأ

وختتلط بمن  ،وتتمتع بام تشاء من اللهو عن هذا كله، ألهنا كانت خترج إىل املجتمعات،

وأن العزب عند  ،بتعاد عنهفقرروا أن الزواج دنس جيب اال ،تشاء من الرجال كام تشاء

ه  اهللا أكرم من املتزوج، وأعلنوا أهنا باب الشيطان، وأهنا جيب أن تستحي من مجاهلا أل

ء.   سالح إبليس للفتنة واإلغرا

خل الشيطان إىل نفس اإلنسان، ناقضة لنواميس إهنا مد): ترتوليانقال القديس (

  !!اهللا، مشوهة لصورة اهللا،(حاشا هللا) أي الرجل

وخطر عىل األرسة  ،بد منه، وآفة مرغوب فيها وقال القديس (سوستام): إهنا رش ال

  والبيت، وحمبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية مموهة.

ةماكونويف القرن اخلامس اجتمع جممع ( هل املرأة جمرد التالية:  ) للبحث يف املسأ

  ؟جسم ال روح فيه؟ أم هلا روح

ً قرروا أهنا خلو من الروح الناجية (من عذاب جهنم) ما عدا أم املسيح.   وأخريا

رت يف نظرهتم  ا دخلت أمم الغرب يف املسيحية كانت آراء رجال الدين قد أ و

ة، فعقد الفرنسيون يف عام  ام شباب  ٥٨٦للمرأ النبي عليه الصالة للميالد (أي يف أ

ً للبحث:  ً قرروا أهنا إنسان والسالم) مؤمترا ً أم غري إنسان؟ وأخريا هل تعد املرأة إنسانا

  ٨٦"خلقت خلدمة الرجل فحسب
                                                

 .٦٠ص د. عبد الودود شلبي "يف حمكمة التاريخ"   ٨٦- 



 

٨٠

  أما يف القرون الوسطى: ،هذا عن رجال الدين املسيحي قديًام 

حتى  ،"واستمر احتقار الغربيني للمرأة وحرماهنم حلقوقها طيلة القرون الوسطى

ة احتلت شيئًا من املكانة االن عهد الفروسية الذي كان يظن فيه أن اإ جتامعية حيث ملرأ

هلا بالنسبة لوضعها كان الفرسان يتغزلون هبا ويرفعون من شأهنا، مل يكن عهد خري 

هلا دون إذن  جتامعي. فقد ظلت تعترب قارصة الالقانوين واال حق هلا يف الترصف بأموا

زدراء، بعض الشواهد الواضحة عىل هذا اال فروسية يرينازوجها. واحلق أن عرص ال

ه معونة أهل بيبيني) ذهبت إىل قرينها امللك (بالنشفلوريروى فيها: أن امللكة ( ) تسأ

فها بجمع يده  اللورين. فأصغى إليها امللك، ثم استشاط غضبًا، ولطمها عىل أ

ً لك. إن أرضاك هذا  فسقطت منها أربع قطرات من الدم وصاحت تقول: شكرا

يدك لطمة أخرى حني تشاء. ومل تكن هذه حادثة مفردة ألن الكلامت عىل  فأعطني من

ام اللطمة بقبضة اليد جزاء كل  ً ما تتكرر، كأهنا صيغة حمفوظة. وكأ هذا النحو كثريا

  .٨٧امرأة جرست يف عهد الفروسية عىل أن تواجه زوجها بمشورة!!"

  صناعية يف أوروبا:أما عن وضع املرأة يف عرص النهضة ال

 "ولقد تقدم الزمن يف الغرب من العصور املظلمة، إىل عصور الفروسية، إىل ما

ا تربح املرأة يف منزلة مسفة، ال تفضل ما كانت  بعدها من طالئع العهد احلديث، و

ة يف تلك اجلاهلية.   م١٧٩٠ففي سنة عليه يف اجلاهلية العربية، وقد تفضلها منزلة املرأ

ة يف أسواق انجلرتا بشلنني ألهنا ثقلت بتكاليف معيشتها عىل الكنيسة التي بيعت امرأ 

حمرومة من حقها الكامل يف ملك العقار  م١٨٨٢كانت تؤوهيا. وبقيت املرأة إىل سنة 
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أصبحت .. وكان تعّلم املرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال فلام وحرية املقاضاة

وهي أول طبيبة يف - م١٨٤٩(الياصابات بالكويل) تتعلم يف جامعة جنيف سنة 

ني أن يكلمنها، ويزوين ذيوهلن من  -العامل كانت النسوة املقيامت معها يقاطعنها، ويأ

ا اجتهد بعضهم يف  طريقها احتقارًا هلا، كأهنن متحرزات من نجاسة يتقني مساسها. و

) األمريكية، أعلنت اجلامعة الطبية فالدلفيادينة (اقامة معهد يعلم النساء الطب بم

باملدينة أهنا تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك املعهد وتصادر كل من يستشري 

ك األطباء...  كان م ١٨٠٥القانون اإلنجليزي حتى عام  ومن الطريف أن نذكر أنأو

حدث أن باع  يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات. فقد

بخمسامئة جنيه. وقال حماميه يف الدفاع عنه: إن القانون  م١٩٣١انجليزي زوجته عام 

اإلنجليزي قبل مائة عام كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته، وكان القانون اإلنجليزي عام 

حيدد ثمن الزوجة بستة بنسات برشط أن يتم البيع بموافقة الزوجة. فأجابت  م١٨٠١

غي عام املحكمة بأن ه بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل  م١٨٠٥ذا القانون قد أ

  عنهن، وبعد املداولة حكمت املحكمة عىل بائع زوجته بالسجن عرشة أشهر.!!

يطايل زوجته آلخر عىل أقساط، فلام امتنع املشرتي عن سداد إوقد حدث أن باع 

  .األقساط األخرية قتله الزوج البائع

ا قامت الثورة ا لفرنسية (هناية القرن الثامن عرش) وأعلنت حترير اإلنسان من و

ة،  فنص القانون املدين الفرنيس عىل أهنا ليست العبودية واملهانة، مل تشمل بحنوها املرأ

أهالً للتعاقد دون رضا وليها إن كانت غري متزوجة، وقد جاء النص عىل أن القارصين 

ة حيث عدلت هذه  م١٩٣٨ذلك حتى عام !!. واستمر هم: الصبي، واملجنون، واملرأ
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ة، وال ة املتزوجة" النصوص ملصلحة املرأ   .٨٨تزال، فيه بعض القيود عىل ترصفات املرأ

ة يف فرنسا ويف أوروبا حتى بعد وفاة الطهطاوي بسبعني أقول : هكذا كان وضع املرأ

ة املسلمة عىل الطريقة الغربية ف كان أوىل سنة!! فإذا كان الطهطاوي يريد أن حيرر املرأ

ة الفرنسية واألوروبية من رق العبودية  به وهو يف باريس أن يطالبهم بتحرير املرأ

ظل حال النساء  م١٨٠٥للرجل!! فحتى بعد إلغاء انجلرتا لقانون بيع الزوجات عام 

فأي بشارة هذه التي  م١٩٤٥يف الغرب مزريًا  إىل هناية احلرب العاملية الثانية عام 

  ي وتالمذته؟!!يبرشنا هبا الطهطاو

ة املسلمة باملقارنة باملرأة األوربية يف عرص الطهطاوي وما قبله  لقد كان وضع املرأ

ة املسلمة التي كرمها اهللا يف  وما بعده أفضل بمراحل وال مقارنة البتة بني وضع املرأ

 وبني املرأة األوروبية التي يتحكم يف ؛كتابه العزيز وأكرمتها السنة النبوية أحسن تكريم

حالتها جمموعة من العاهات العقلية والعقد النفسية التي أصابت رجل الدين املسيحي 

ر عىل املجتمع األورويب عدة قرون برسم صورة نمطية للمرأة  تلك الكائن ؛الذي أ

بتعاد عنه واجتنابه عىل حد زعمهم!! أم ماذا وذلكم الرجس الذي جيب اال ،الرشير

أن جتارهيا يف املسلمة للمرأة األوروبية؟! هل يريد يريد الطهطاوي من تقليد املرأة 

  بتذال؟!!العري والسفور واال

مرت دعوة الطهطاوي ة أم تدمريها؟! لقد أ فبعد مخسني  ؛هل هذا هو حترير املرأ

ف قاسم أمني املتوىف  .. "ةحترير املرأ " :كتاب م١٩٠٨عاما من وفاة الطهطاوي أ

ة الغ (التي تنسب صفية مصطفى فهمي  ربية: فهذهوظهرت محى التقليد األعمى للمرأ
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ة هزلية مستغلة ثورة إىل زوجها سعد زغلول عىل الطريقة الغربية) تقوم بشبه مرسحي

فتقوم بتظاهرة من النسوة حتت قيادهتا وجتمع  ؛حتالل اإلنجليزيالشعب ضد اال

، فبعد هذه النسوة أمام ثكنات اإلنجليز يف قرص النيل بالقاهرة (وهو ميدان اإلسامعيلية

ً بتظا هرة هؤالء النسوة)، وهيتفن ضد الواقعة غريوا اسمه إىل ميدان التحرير احتفاال

حتالل.. ثم خيلعن احلجاب، ويلقينه يف األرض، ويسكبن عليه الكريوسني، اال

حتالل اإلنجليزي ومقاومته عالقة اال ويشعلن فيه النار.. وحييا حترير املرأة!! لكن ما

غم أهنن خرجن البسات احلجاب ضمن طوائف املجتمع التي بخلع احلجاب؟!! ر

ً دبر بليل!!١٩١٩خرجت يف ثورة    م.. أكاد أشك أن هناك أمرا

فإذا كنت تريدين التحرر فلم التمحك يف الرجل ـ حسب تعبري األستاذ حممد قطب ـ 

يك؟!   وتنسبني نفسك إليه وترتكني اسم أ

به وخاصة يف بيوتات ذوي الياقات  يزال هذا التقليد الغريب معموالً  : والأقول

البيضاء وما يمسى بعلية القوم!! اهللا  يكرم اإلنسان: (ادعوهم آلبائهم).. ويرص 

يه!! فكأهنم حيرفون اآلية (ادعوهم ألزواجهم)!! فامذا  اإلنسان أن ينسب إىل غري أ

الية يريد هؤالء الطهطاويون من املرأة املسلمة: إسالمها كرمها أعظم تكريم؛ ذمته ا ا

فهي األم  ،تشرتى، هي حرة بتحرير اإلسالم هلا تباع وال منفصلة عن ذمة زوجها، ال

واألخت والبنت والزوجة واملربية والشاعرة والفقيهة والعابدة واملستشارة.. فامذا 

ستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خري(   ..؟!)أ

ه "عندما أصدر  ة،  منيقاسم أوكان من ثمرات الفكر الطهطاوي أ كتابه حترير املرأ

ه خرج عن  قاطعه الناس وحرم الكرباء عليه دخول بيوهتم، وأفتى بعض العلامء أ
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اإلسالم، وكان أمحد لطفي السيد من القالئل الذين وقفوا إىل جانب قاسم أمني، وقال 

ً إال وتكون املرأة املرصيةلطفي السيد يومها: (  إنه لن متر عىل مرص أكثر من مخسني عاما

ه حيسن وزيرة ي، فقال: (إن لطفي السيد قد جن وأ ) وسمع اخلديوي عباس هلذا الرأ

ي ي الصفراء هو اال وضعه يف الرسا سم الذي كان يطلق عىل الصفراء) والرسا

ً عىل هذا احلديث  مستشفى األمراض العقلية بالعباسية. وقبل أن متيض مخسون عاما

 .٨٩جتامعية"شئون االية تثبت بالفعل وزيرة للكانت املرأة املرص

وكان من ثمرات الفكر الطهطاوي ظهور جيل من النساء الالئي تفرنجن وفضلن 

) واسمها ملك ناصف ابنة باحثة الباديةمنهن الكاتبة الشهرية ( ؛السفور عىل احلجاب

م وتلقت مبادئ العلوم يف ١٨٨٦الشيخ حفني ناصف بك، ولدت بالقاهرة سنة 

م ثم ١٩٠٠بتدائية يف سنة ة السنية فنالت الشهادة االاملدرسمدارس أولية ثم دخلت 

نالت إجازة التدريس من قسم املعلامت ومارست التعليم يف مدارس البنات األمريية، 

م، وكانت من الداعيات إىل السفور بعد قاسم أمني، وكانت تفضل ١٩١٨وتوفيت 

تناهض السفور عىل احلجاب وهلا كتاب (النسائيات) وكانت تكتب مقاالت يف 

  م.١٩١٨حافظ إبراهيم  بقصيدة منشورة يف ديوانه سنة رثاها ورغم ذلك  .احلجاب

) وسارت عىل نفس الدرب فكانت أول م١٩٥١ -م١٨٩٠(نبوية موسى وجاءت 

ناظرة وأول مفتشة يف وزارة املعارف املرصية وهلا كتابات عن املرأة وحتريرها!! وهلا 

ضًا عن تاريخ الفراعنة ومتجي   دها للشخصية املرصية بغض النظر عن الدين!!كتابات أ
                                                

ة" - ٨٩  ضمن كتاب تذكاري عن أمحد لطفي السيد صادر من املجلس األعىل للثقافة. عايتمقالة للدكتورة سامية السا ".لطفي السيد واملرأ

  .٦٤ص بمرص
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ة!) وسار عىل  ة املسلمة حتت شعار (حترير املرأ هكذا توىل الطهطاوي كرب سفور املرأ

دربه العلامنيون اجلدد الذي مل تعجبهم شهادة اجلربيت فغمزوا وملزوا ومهزوا يف هذا 

ه املؤرخ األمني!! وعظموا وبجلوا ورشفوا وكرموا الطهطاوي ومن سا ر عىل هنجه أل

فتح باب الطعن عىل مبادئ اإلسالم وقيمه، فطفقوا يعربدون يف مقدسات اإلسالم وال 

  رادع هلم!!

  

  (ج): استحسانه الغناء والتمثيل والرقص:

قال الطهطاوي حمسنًا الغناء: "قال بعض احلكامء: فضل الغناء كفضل النطق عىل 

ب، ويف بعض كالمهم: إن الغناء حيرك والدينار املنقوش عىل القطعة من الذه ،اخلرس

م اهلوى املتحرك. قال أفالطون: هذا العلم، يعني علم  اهلوى الساكن ويسكن أ

املوسيقى. مل يضعه احلكامء للهو واللعب، بل للمنافع الذاتية، ولذة الروحانية، وبسط 

النفس، وترطيب اليبوسات، وتعديل السوداء، وترويق الدم، وقال بعضهم: سميت 

غام واألحلان بالغناء ألن النفس تستغني به عن املالذ البدنية يف حال سامعه"ا   .٩٠أل

"فمن جمالس املالهي عندهم حمال تسمى (التياتر) و(السكاتاكل) وهي يلعب فيها 

تقليد سائر ما وقع، ويف احلقيقة إن هذه األلعاب هي جد يف صورة هزل، فإن اإلنسان 

ً عجيبة، وذلك ف يها سائر األعامل الصاحلة والسيئة، ومدح األوىل، وذم يأخذ منها عربا

  .٩١الثانية حتى إن الفرنساوية يقولون إهنا تؤدب أخالق اإلنسان وهتذبه"
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"ومن املتنزهات حمال الرقص املسامة (البال) وفيه الغناء والرقص، وقّل إن دخلت 

نفهم  كثنا اليف بيت من بيوت األكابر إال وقد سمعت به املوسيقى واملغنى، ولقد م

  .٩٢لغنائهم معنى أصًال لعدم معرفتنا بلساهنم"

اذا ذهبت إىل هذه املالهي وهذه املسارح وأماكن اللهو : أقول نتساءل بدورنا: 

؟! وما الداعي لدخولك بيوت األكابر واألسافل والعبث أهيا الشيخ األزهري الوقور

لصاحلة التي يتعلمها لتشاركهم يف طرهبم وغنائهم ورقصهم؟! وما هي األعامل ا

أو تناسى  ىوم من رقص ومتثيل وخالعة؟! هل نساملالهي بعد جرعات السم مرتادو

م يعلم  ه رجل أزهري يعلم حرمة الرتدد عىل هذه األماكن؟! أ الشيخ الطهطاوي أ

رم  الشيخ رفاعة أن خلطته وجلوسه ألهل الفن واللهو والطرب خارم من خوا

ه يع   لم ذلك جيدًا.املروءة؟! أكاد أجزم أ

ئد الرقص : "وقد قلنا إن الرقص وحيدثنا فضيلة الشيخ رفاعة الطهطاوي عن فوا

فهو نظري  "مروج الذهب" :وقد أشار إليه املسعودي يف تارخيه ،عندهم من الفنون

زنة األعضاء ودفع قوى بعضها إىل بعض. فليس كل قوي يعرف  ،املصارعة يف موا

نية بواسطة احليل املقررة عندهم، وما كل راقص املصارعة، بل قد يغلبه ضعيف الب

 ءجعهام يشمراء، وظهر يل أن الرقص واملصارعة يقدر عىل دقائق حركات األعض

ه نوع من العياواحد يعرف بالتأمل، ويتعلق بالرقص يف فر ة قنسا كل الناس وكأ

ف والشلبنة، ال من الفسق، فلذلك كان دائامً غري خارج عن قوانني احلياء، بخال

ة يرقص  ...الرقص يف أرض مرص دًا، وكل إنسان يعزم امرأ ال يشم منه رائحة العهر أ
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ً أم  ء كان يعرفها أوال معها، فإذا فرغ الراقص عزمها آخر للرقصة الثانية وهكذا، وسوا

يكفيهن واحد وال اثنان، بل  وتفرح النساء بكثرة الراغبني يف الرقص معهن، والال، 

فسهن بالتعلق بيشناس يرقحيببن رؤية كثري من ال   .٩٣"واحد ءصن معهن لسآمة أ

ً بروتوكوالت وقواعد الرقص وآدابه وأصوله:  ويسرتسل الشيخ رفاعة شارحا

يقع من الرقص رقصة خمصوصة يرقص اإلنسان ويده يف خارصة من ترقص معه، "وقد 

ً ما كانت يف اجلهة ال ا عليا من وأغلب األوقات يمسكها بيده، وباجلملة فمس املرأة أ

البدن غري عيب عند هؤالء النصارى، وكلام حسن خطاب الرجل مع النساء ومدحهن 

  .٩٤"عد هذا من األدب

: هذه بشارة ألهل اخلالعة والفساد فقد جاءهم الشيخ رفاعة الطهطاوي أقول

طال املصارعة  بالرقص!! فليهنأ الراقصون والراقصات وأهل الفن والطرب فإهنم أ

فال  ؛الطهطاوي هلم الفن الرفيع ومنحهم الصك الرشعي باإلباحةاحلرة!! لقد حّسن 

تأمل! هذا السخف  مباح!! ءلريقصوا ولريتعوا وليفسدوا فكل يشف .ضري عليهم

الذي وضعه فضيلة الشيخ األزهري يف كتبه! تأمل هذه الدعوى اخلبيثة التي تدعو إىل 

حة دعوى بكل وضو حماكاة الغرب حتى يف فجورهم وفسادهم! هذه ح ورصا

  لنساء حيث الرقص والتفسخ اخللقي!ختالط بني الرجال والال

ه مرفوضة لدى العامل اإلسالمي وستقابل  ،وحيث إن الطهطاوي يعلم أن دعوا

ه يستشهد باملؤرخ املسعودي صاحب بالسخط واال ستنكار حتى من عوام الناس، نرا
                                                

  .١٢٣ص" ختليص اإلبريز" -٩٣ 
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ه خيوفنا ب"مروج الذهب" :كتاب ارة وباملسعو "مروج الذهب"، وكأ دي ألن لديه أ

من علم بخصوص الرقص! إذن فالرقص مدون يف كتب التاريخ وشبهه املسعودي 

  باملصارعة!! ولنا رد عىل هذه اجلزئية نخترصه يف النقاط التالية:

مل يقل املسعودي هذا النص الذي نقله الطهطاوي بل إن أقرب حكاية ذكرها *         

بع من املسعودي عن الرقص وردت يف املجلد  : "فلام كان صبيحة "مروج الذهب"الرا

تبهم من  تلك الليلة دعا اخلليفة املعتمد من حرضه يف اليوم األول، فلام أخذوا مرا

واعه، والصفة  املجلس قال لبعض من حرضه من ندمائه ومغنيه؛ صف يل الرقص وأ

  .٩٥املحمودة من الراقص واذكر يل شامئله"

. ورغم "مروج الذهب"ذي ذكره الطهطاوي يف وبعد التحقيق مل نجد النص ال*   

ذلك فإن املسعودي ذكر أشنع من الرقص يف حق الصحابة وخلفاء املسلمني من هتم 

ء تكأة للنيل من اإلسالم واملسلمني. ا يتخذها العلامنيون وأهل األهوا اطيل لطا   وأ

ا األحكام، إن احلكايات التارخيية ليست من املستندات الرشعية التي تبنى عليه*   

  وهذا معلوم يف كتب األصول.

  

و بكر ؛ فته العلميةنأما املسعودي املؤرخ وأما*      بن العريب: "ومن ايقول عنه أ

وأما املبتدع  ...تال، فأما اجلاهلحمعىل الناس جاهل عاقل، أو مبتدع  ءأشد يش

 أما البدعة فالمن ذلك، و ىيأيت منه متامخة اإلحلاد فيام روفاملسعودي، فإنه  ؛املحتال

صاركم عن مطالعة الباطل، ومل تسمعوا يف خليفة ما  شك فيه، فإذا صنتم أسامعكم وأ
                                                

 .٩٥ص املسعودي". مروج الذهب" -٩٥
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جيوز نقله، كنتم عىل منهج السلف سائرين،  يليق ويذكره عنه ما ال ينسب إليه ما ال

  .٩٦وعن سبيل الباطل ناكبني"

  :"العواصم من القواصم"ويقول فيه الشيخ حمب الدين حمقق 

امقاٍين "عىل بن ا حلسني املسعودي يعده الشيعة من شيوخهم وكبارهم، ويذكر له ا

اإلمام وغري ذلك مما ) مؤلفات يف الوصاية وعصمة ٢٨٣ - ٢٨٢:  ٢يف تنقيح املقال (

تشيع والتحزب ته والتزامه غري سبيل السنة املحمدية. ومن طبيعة اليبيكشف عن عص

 .٩٧عتدال واإلنصاف"البعد بصاحبه عن اال

إسامعيل  ين من ثمرات الفكر الطهطاوي  أن التمثيل والغناء يف عهد اخلديووكا

  صار مرعيًا من جانب الدولة:

ً بطبيعته للفنون اجلميلة ويف طليعتها املوسيقى " ا كان إسامعيل باشا نفسه.. مياال و

ً أن يشتهر عرصه باملرح واحلبور وأن ينمو الفن يف عهده. ؛والغناء   مل يكن غريبا

ا تزال يف بدايتها فقد  كانت النهضة التمثيلية يف النصف الثاين من القرن الغابر ما و

راح إسامعيل يساعد اجلانب األوريب منه آمًال يف أن يؤدي ذلك إىل هنضة التمثيل يف 

  مرص.

شأ يف القاهرة مرسح  ة مساعدة عىل املرسح املرصي ولذا أ ويف احلق إنه مل يستكثر أ

 ٣واحتفل بافتتاحه يف  م١٨٦٦ة وقد رشع يف بنائه يف نوفمرب سنة الكوميدي باألزبكي

  ملناسبة حفالت افتتاح قناة السويس. م١٨٦٩ثم دار األوبرا يف سنة  م١٨٦٨يناير 
                                                

 ".العواصم من القواصم" -٩٦

  .املرجع السابق -٩٧
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أول  م١٨٦٦نوفمرب سنة  ٢٩ثلت فيها يف مساء وُم  ،وتم بناء األوبرا يف مخسة أشهر

عقيلة نابليون الثالث  "ينيأوج"مرباطورة شهدهتا اإل "؛جيوليتو"أوبرا واسمها 

بأن يضع أوبرا  "فردي"اإليطايل  يت إسامعيل أن يعهد للموسيقوأعجبت هبا. ومل يف

وقد مثلت فعًال  ،"عايدة" ةباشا موضوعها وهي رواي "تماربي"مرصية وضع العالمة 

م ومنذ ذلك احلني أخذت احلكومة ١٨٧١ديسمرب سنة  ٢٤يف القاهرة ألول مرة يف 

شأ اخلديو جتلب الفرق ال. أما يف اإلسكندرية فقد أ مرسح  ياألجنبية وتغدق عليها ا

ً آخر اسمه زيزينا(   .٩٨!!""الفيريي") ومرسحا

املتوىف  "عبده احلامويل"فكان  ،إسامعيل يقرب املغنني وأهل الطرب يوكان اخلديو

غني يصحب هذا امل يوكان اخلديو ،ومن املقربني إليه يم من ندماء اخلديو١٩٠١سنة 

  معه يف رحالته واستصحبه معه إىل اآلستانة..

مل ومغنيات مثل  ضًا راقصات وعوا امس"وظهرت يف عرص اخلديو أ التي ينادهيا  "أ

امظـ"العامة ب   !!"عبده احلامويلـ"كانت زوجًا ل  "أ

عبده ـ"كان صديقًا ل "جاك رومانو"ودي من أهايل اإلسكندرية  اسمه وهناك مغن هي

 ١٥وأشاد برباعته يف الغناء يف قصيدته التي نرشها يف  "حافظ إبراهيم" مدحه "احلامويل

  م.١٩٠٨نوفمرب 

فه يف املدح املخالف للرشع:إوانظر إىل قول حافظ و   رسا

  دِ ما مجعتم بحذقكم من نقو     م*** ــــــــــــــــــــــــود كفاكـــــــــــــــــــــــــــــــــونا بني اليهــــــــــــارمح
                                                

  وما بعدها. ٤٧٠ص " تاريخ مرص من عهد املامليك إىل هناية حكم إسامعيل"  ٩٨-
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  ودِ ـــــــــــوالتلم وراةـــــــــــــــَق برسِّ التــ       ***ــــــــــلــــوا اخلـــولنا ودعــــــــوا عن عقـــــــواصفح

  ودِ ـــــــــــــــمن غناءٍ ما بني دٍف وع     وك فخاخًا *** ــــــكـــــــــىل الصـــدوا عــــــــــــال تزي

  ىل داودِ ــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــزاَد يف قوم      ***  ىـــــرَف حتــــــم إّن (جاك) أســــــــــــــــــــوحيك

ّم الغرّيدِ ــــ      ***      ــــــَت اهللا ذلك الـــــــوه ال أسكــــــــــــأسكت   ــصوَت صوَت املتي

  كلُّ نفٍس وكلُّ ما يف الوجودِ         ***         نّىــــــــــــــــــــــــــــــــن تغداؤه إــــــــوه فــــــــــــــــــأْو دع

ضًا:    وقال يف هذا اجلاك أ

  ٌد ال ُيْلَحُق ــــــولكلِّ عٍرص واح          ***           يا (جاُك) إنك يف زمانك واحدٌ        

  وا ــــأْن يسمعوك كأّهنم مل خيلق           ***         م ــــــــــــــــــــــــــإن األوىل عارصوك وفاهت        

يتنا                بالعود يشدو يف يديك وينطُق            ***         قد جاء (موسى) بالعصا وأ

فٌس تتحُمهٌج             ***        ا ـــــــــــــــــــــــفإذا ارجتلت لنا الغناء فكلن                رُق ــــــــــتسيُل وأ

بياء اهللا  "حافظ إبراهيم": هكذا يستمر أقول بك شاعر النيل يف مبالغاته وذكره أل

لدرجة أن هذا اجلاك اليهودي من حالوة صوته زاد عىل حسن صوت نبي اهللا داود 

عليه السالم!! ليس هذا فحسب بل فكام جاء نبي اهللا موسى عليه السالم بمعجزة 

ة العود ليطرب أهل هذا الزمان!! فبئس التشبيه وبئست  العصا جاء هذا (اجلاك) بآ

يات بياء اهللا أسمى وأرفع من أن تدنس  أسامؤهم يف مثل هذه األ  .املقارنة!! فمقام أ

م تر أهنم يف كل واد هييمون ( :وصدق اهللا تعاىل إذ يقول ء يتبعهم الغاوون أ والشعرا

  .).وأهنم يقولون ما ال يفعلون
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ة القانون !!  ضًا رجل يعتربونه سلطان العازفني عىل آ وظهر يف عرص إسامعيل أ

ت بوانقل ،اسمه (حممد العقاد القانونجي).. وهكذا صار سفلة القوم علية الناس

مل محاية من جانب وأصبح للراقصني وامل ،ين واختلت املعادالتاملواز غنني والعوا

ني وصارت هلم دولة تسمى دولة الفنان ،نوقويت شوكتهم عىل مرور الزما ،ولةدال

ومن ثم  ،رسحياهتم وأفالمهمسلطون ليخدروا األمة بأغانيهم وميقرهبم احلكام املت

ئم احلاكم وجربوته وظلمه للبالد والعباد!!   يتغافل الناس عن هزا

: لقد منح الطهطاوي ثقته الكاملة يف قدرة العقل عىل التحسني والتقبيح مثلام أقول

ه يفوق املعتزلة األوائل بأطروحاته الغريبة ؛عتزلة قديامً رأت امل حيث مل يتطرق  ؛غري أ

هنم فتحوا باب هذه إاملعتزلة لتنحية الرشيعة اإلسالمية ومل يدر يف أدمغتهم ذلك، رغم 

ضًا. أما الطهطاوي    جتاوز الثوابت املقدسة!!فقد الفتنة للمعتزلة اجلدد والالدينني أ

هطاوي سحب ثقته املطلقة يف قدرة العقل عىل التحسني لكن املالحظ أن الط

ه رجع إىل أشعريته األزهرية؟! ألن األزهر ومعظم العامل اإلسالمي  والتقبيح بمعنى أ

يف تلك الفرتة كان عىل مذهب األشاعرة! لكن بامذا نفرس هذا التناقض لدى 

  الطهطاوي؟

ه فلامذا حتاكموه؟!!قد يقول قائل: الرجل غريَّ     رأ

ه يف كتابه قولأ ه قال رأ : إن الطهطاوي مل يرتاجع كام يفهم من آرائه املتناقضة، فلو أ

؛ لقلنا إن الرجل "مناهج األلباب"ثم تراجع يف آخر مؤلفاته  "ختليص اإلبريز"األول 

ه يف آخر حياته. لكن األمر الذي ال مراء فيه أن الطهطاوي مل يرتاجع ومل يغري  غري رأ

ه ضطراب التي انتابت الرجل هي التي أوقعته يف مثل هذه التناقضات. ؛ فحالة االرأ
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اً  ،فالرجل متناقض يف املؤلف الواحد ه يبدي رأ ثم يف نفس  ؛ففي صدر الكتاب ترا

ه السابق!! فالطهطاوي كا ن يمثل مرحلة انتقالية (مرحلة الكتاب يتناقض مع رأ

  لامنية)!! نسالخ من اإلسالم) والترسبل بدين جديد اسمه (العاال

ضطراب زدواجية وهذا االهذه اال ة"األعامل الكامل"وقد فرس الدكتور عامرة حمقق 

ان سائدًا يف الدولة قائًال: "إنه مل يدخل معركة فكرية ضد النمط الالعقالين الذي ك

راك العثامنية-العثامنية  ً كون الرجل يف هذا احلقل يمثل  -عرص املامليك واأل ضا وأ

قلت من خطاه عىل هذا الدرب، ومل تثقل من نتقااالمرحلة  ل، وهي أمور وعوامل أ

ً لكثري من األفكار التي قدمها هذا  خطا الذين جاءوا من بعده، فكانوا امتدادًا متطورا

ئد العمالق لإلنسان العريب يف مطلع عهد هذا اإلنسان بحركة البعث والنهضة  الرا

  .٩٩واإلحياء"

عتزايل اضطراب وتناقض الطهطاوي يف الفكر االلعني ب: هكذا برر أحد املوأقول

قدرة العقل عىل التحسني والتقبيح؟! وما هي اآلثار املرتتبة عىل هذا الرتاجع؟! أو 

  بمعنى آخر: 

موذج الغريب املستورد ومدحه  ،هل تراجع الطهطاوي عن حتسيناته العقلية لأل

زل اهللا لسن قوانني عىل غرار  وحتسينه ،للمجالس الترشيعية التي ترشع بغري ما أ

  ؟!!املنظومة الغربية

  ؟!ل واملوسيقىيعن حتسينه للرقص والغناء والتمث هل تراجع الطهطاوي

  ؟ينه لتقييد تعدد الزوجاتسهل تراجع عن حت
                                                

 بعدها. وما ١١٦ص  ١ج "األعامل الكاملة لرفاعة الطهطاوي"  -٩٩
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محتها للرجال يف ميادين احلياة التي أدت   ة ومزا هل تراجع عن حتسينه خلروج املرأ

  إىل ضياع املرأة وضياع جمتمعاتنا؟!!

ل تراجع الطهطاوي عن عدائه للخالفة العثامنية ومدحه حلاكم مرص حممد عيل ه

باع الشيخ حممد بن عبد الوهَّ    اب رمحه اهللا؟!باشا وهو حيارب أ

هل تراجع الطهطاوي عن حتسينه لتاريخ الفراعنة وإثارته للنعرة املرصية 

  ؟!!الفرعونية

روحاته يف كتبه املذكورة، : مل يرتاجع الشيخ رفاعة ومل يتب عن اطزبدة القول

  ومن ثم كانت أفكاره هي اللبنات األوىل للعلامنية العربية احلديثة.

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

٩٥

 

 

 الطهطاوي وإحياء نعرات الجاهلية
 وإحالل والء الوطن محل الدين والعقيدة

 

ملواطن والتغني اتظهر كتابات تتكلم عن الوطنية و ألول مرة يف تاريخ املسلمني

  بالوطن عىل حساب الدين.

ب بطة ألول مرة يف تاريخ اإلسالم حتل رابطة األرض والعرق والدم والقرا ة حمل الرا

ا كانت القضية الوطنية حتتاج إىل سياج حيميها، نبش دعاة التغريب  .الدينية اإليامنية و

  يف تاريخ ما قبل اإلسالم، من تاريخ الفراعنة والفينيقيني وبابل آشور...إلخ

قد تكلم الطهطاوي عن تاريخ الفراعنة بفخر واعتزاز بغية تأكيد مفهوم الوالء ل

بة، فتمجيد تاريخ ما قبل اإلسالم كان لتأكيد  والرباء عىل أساس األرض والدم والقرا

  مصطلحات اجلاهلية اجلديدة (الوطن/املواطن/الوطنية).

ا سنتناوله يف هذا الفصل الذي خصصناه ملن اقشة هذه القضية كانت هذه تقدمة 

  وتعليقنا عىل آرائه املطروحة واملبثوثة يف كتبه. ،التي تكلم الطهطاوي عنها يف مؤلفاته

ً: الطهطاوي ومفهوم الوطن والوطنية: ه: "عش  أوال يعرف الطهطاوي الوطن بأ

وجممع أرسته، ومقطع رسته وهو البلد الذي  ،اإلنسان الذي فيه درج، ومنه خرج

ه تربته وغذاؤ   .١٠٠ه وهواؤه، ورّباه نسيمه، وحلت عنه التامئم فيه"نشأ
                                                

  .٤٢٩ص"املرشد األمني" -١٠٠ 
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ثم إن ابن الوطن املتأصل به، أو املنتجع إليه، الذي " :ويقول عن (حقوق املواطن)

توطن به واختذه وطنًا، ينسب إليه، تارة إىل اسمه فيقال: مرصي مثًال، أو إىل األهل 

ه لإىل الوطن فيقال: وطني، ومعنى ذ فيقال: أهيل، أو يتمتع بحقوق بلده، وأعظم ك أ

سية، وال يتصف الوطني بوصف احلرية إال  هذه احلقوق احلرية التامة يف اجلمعية التأ

ئه، فانقياده ألصول بلده يستلزم ضمنًا  ً عىل اجرا إذا كان منقادًا لقانون الوطن ومعينا

يا البلدية، فبهذا امل عنى هو وطني ضامن وطنه له التمتع باحلقوق املدنية، والتمزي باملزا

ً من أعضاء املدينة، فهو هلا بمنزلة أحد أعضاء البدن،  ه معدود عضوا وبلدي، يعني أ

يا عند األمم املتمدنة.  وقد كان أهايل غالب األمم حمرومني من تلك  وهذه أعظم املزا

  .١٠١املزية، التي هي من أعظم املناقب"

يفدي وطنه ويتحدث عن واجبات الوطن: "فالوطني املخلص يف حب الوطن 

بجميع منافع نفسه، وخيدمه ببذل مجيع ما يملك، ويفديه بروحه، ويدفع عنه كل من 

ناء الوطن دائامً  تعرض له برضر كام يدفع الوالد عن ولده الرش، فينبغي أن تكون نية أ

متوجهة يف حق وطنهم إىل الفضيلة والرشف، وال يرتكبون شيئًا مما خيل بحقوق 

ما فيه النفع والصالح، كام أن الوطن نفسه حيمي إىل كون ميلهم أوطاهنم وإخواهنم، في

ا فيه  هذه الصفات، فحب األوطان وجلب املصالح من عن ابنه مجيع ما يرضه، 

يف مجيع أوقاته العامة لإلخوان من الصفات اجلميلة التي تتمكن من كل واحد منهم 

ً لآلخرين، فام مدة حياته، وجتعل كل إنسان منهم  أسعد اإلنسان الذي يميل حمبوبا

ر نفسهبطبعه إلبع تستدعي فقط أن  فصفة الوطنية ال .اد الرش عن وطنه ولو بإرضا
                                                

  .٤٣٤ص سابقلاملرجع ا -١٠١ 



 

٩٧

ً أن ي ضا ؤدي احلقوق يطلب اإلنسان حقوقه الواجبة له عىل الوطن، بل جيب عليه أ

ناء الوطن بحقوق وطنه ضاعت حقوقه التي للوطن عليه ، فإذا مل يوف أحد من أ

  .١٠٢حقها عىل وطنه"املدنية التي يست

فجميع ما جيب عىل املؤمن ألخيه "األخوة الوطنية: ويتكلم عن األخوة يف الوطن: 

ا بينهم من اإلخوة  منها املؤمن جيب عىل أعضاء الوطن يف حقوق بعضهم عىل بعض، 

الوطنية فضالً عن األخوة الدينية، فيجب أدبًا ملن جيمعهم وطن واحد: التعاون عىل 

تكميل نظامه فيام خيص رشف الوطن وإعظامه وغناءه وثروته، ألن حتسني الوطن و

الغنى إنام يتحصل من انتظام املعامالت وحتصيل املنافع العمومية، وهي تكون بني 

  .١٠٣أهل الوطن عىل السوية"

"للمرة األوىل يف  :نالحظ تبني الطهطاوي للمفهوم األورويب للتعريف بالوطن

ً ع ن الوطن والوطنية وحب الوطن باملعنى القومي احلديث البيئة اإلسالمية نجد كالما

د اختاذها وحدة  يف أوروبا، الذي يقوم عىل التعصب ملساحة حمدودة من األرض، يرا

وجودية، يرتبط تارخيها القديم بتارخيها املعارص، فكّونا وحدة متكاملة، ذات شخصية 

ً وللمرة األوىل نجد اه مستقلة، متيزها عن غريها من بالد املسلمني وغري املسلمني. تامما

   .١٠٤"داجلديالوطني يم هذا املفهوم عبالتاريخ القديم يوجه لتد

قبل اإلسالم وهو ما سنوضحه يف الفقرة  وهذا رس اهتامم الطهطاوي بتاريخ ما

  التالية.
                                                

  .٤٣٤ص"املرشد األمني" -١٠٢ 

  .٣١٩ص"هج األلبابامن" -١٠٣ 

  .١٩ص حممد حممد حسني د." ارة الغربيةاإلسالم واحلض" -١٠٤



 

٩٨

ً: متجيد الطهطاوي لتاريخ الفراعنة:   ثانيا

املؤرخون عىل أن مرص  حضارة مرص القديمة يقول الطهطاوي: "فقد أمجع عن      

عظم متدهنا، وبلغ أهلها درجة عليا يف الفنون واملنافع العمومية، فكيف ال وإن آثار 

رد  التمدن وأماراته وعالماته مكثت بمرص نحو ثالثة وأربعني قرنًا يشاهدها الوا

فجميع املباين واملرتدد، ويعجب من حسنها الوافد واملتفرج، مع تنوعها كل التنوع، 

وبراهينها،  وسالطينها هي من أقوى دالئل العظمة امللوكيةتدل عىل عظم ملوكها التي 

نيتها وعجائبها وأصنامها ودفائنها مما حيكيه املؤرخون عنها،  فانظر إىل آثار منف وأ

. وفيها بيت فرعون، وهو قطعة واحدة من احلجر وأهنا كانت ثالثني ميًال بيوًتا متصلة

مدينة اململكة حلجر األخرض، وكان هلا سبعون بابًا، وهي وسقفه وفرشه وحيطانه من ا

زال  زل امللوك من القبط األوىل والعامليق ومسكن الفراعنة، ومااملرصية، وكانت من

امللك هبا إىل أن ملك الروم اليونان ديار مرص، فانتقل كريس اململكة منها إىل 

ثم خربت، وفيها كانت  ومع ذلك مل تزل عامرة إىل أن جاء اإلسالم، ،اإلسكندرية

  .١٠٥"..األهنار جتري من حتت رسير امللك وكانت أربعة أهنار

  ويستمر الطهطاوي يف مدح الفراعنة:

"واملرصيون من قديم الزمان كانوا منقادين للحكم امللوكي، فكانوا مطيعني 

ً لقوانني اململكة وأصوهلا،  ضا ً أ وكانت حكامء مرص ... مللكهم، وكان امللك منقادا

ً باحلقوق والواجبات، وحتثهم عت ىل التمسك بالفضائل امللوكية، ذكر امللوك دائام

ن من يرصفهم عنها من بطانة السوء وأهل النفاق، وكانت امللوك يف تلك علوت
                                                

  .٣٨٣ص" لباباأل مناهج" -١٠٥ 



 

٩٩

واريخ، وكل مايرشد إىل األوقات يشتغلون بمطالعة احلكم واآلداب واملواعظ، والت

عىل كل عاملة  ،عامالت (أي حمافظات) ستقامة.  وكانت مرص منقسمة إىلالعدل واال

، وأراضيها مملوكة لثالث طوائف منقسمة بينهم؛ قسم للملك، وقسم ألمناء حاكم

الدين، وقسم للعساكر املحاربني. وأما باقي الطوائف فكانت معايشهم من أعامهلم 

فهذا التقسيم قوى شوكة أمناء الدين وجعلهم خمتصني بمامرسة العلوم،  وصنائعهم.

  .١٠٦تقنني القوانني امللكية، وبنفوذ الكلمة يف احلكومةوب

ضًا مرتبة املرصيني دوأما الديانة عن" وهية إذ كان أمناء د ،فكانت أ ينهم يعتقدون أ

ر عجيبة، فكانوا الةالذات العلي لقليل من الناس، وكان  يظهروهنا إال ، وكان هلم أرسا

ً يعبدون األوثان، ومنشأ عبادهتا عندهم أهن عامةال م كانوا يؤهلون كل من اخرتع أمرا

غريبًا من قانون أو علم أو فن، فكانوا متقدمني يف اهلندسة واملساحة واآلالت اهلندسية 

فيا والنجوم   .١٠٧.."كعلم اجلغرا

  :قوانني الفراعنةويقول يف مدح 

نينهم متيل إىل احلث عىل العمل، فقطع عرق البطالة والغش والتدليس،  "وكانت قوا

من املوبقات، فمن هذا يفهم تقدمهم يف التمدن، وأن مملكتهم يف األزمان  وغري ذلك

  .١٠٨السالفة كانت عادلة حمرتسة مستنرية باملعارف"

ً قانون الفرعون  :ويف تعليقه عىل قصة نبي اهللا يوسف عليه السالم يقول مادحا

ً عىل أن قوانني معاملة اخلدم والرقيق كانت عادلة ال ضا وغ فيها يس "ويستدل هبذا أ
                                                

  .٣٨٤ص"مناهج األلباب" -١٠٦ 

  .٣٨٥ص املرجع السابق  -١٠٧

  .٣٨٥ص السابق  -١٠٨



 

١٠٠

للسيد الذي أساءه عبده كل اإلساءة أن ينتقم منه لنفسه، كام حيب وخيتار، فهذا يفيد أن 

  .١٠٩امللة كانت متمدنة"

ه كان بمرص إذ ذاك أحكام عادلة وحدود مرشوعة خالية  ضًا فمنه يعلم أ ويضيف أ

 .١١٠من األغراض والنفسيات وهي نتيجة التمدن التام"

اذا سجن نبي ا   ؟!هللا يوسف عليه السالم إذا كانت أحكامهم عادلةأقول: لكن 

ءة نبي اهللا يوسف عليه السالم كام  ا تأكد من برا م يقل عزيز مرص وحاكمها  أ

فلام رءا قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إّن كيدكن عظيم. يقول القرآن الكريم: (

  .١١١)يوسُف أعرْض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني

بعد أن حتقق حاكم مرص من صدق يوسف عليه السالم وكذب زوجته يقول ف

ً ليوسف عليه إن كيدكن عظيم).. (إنه من كيدكن( :لزوجته ).. ثم يقول للربئ آمرا

).. ثم يقول العزيز لزوجته بكل هدوء يوسف أعرض عن هذا( :السالم بكتامن ما وقع

بك إنك كنت من استغفري لذن( :شأن أصحاب القصور وأهل احلكم ؛ولني

).. ويتامدى القوم يف غيهم وظلمهم ليوسف عليه السالم فيضعونه يف السجن اخلاطئني

  ).. ثم بدا هلم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه حتى حني: (ما رأوا اآليات بعد

ثم ظهر هلم من املصلحة  ؛يقول تعاىل"ابن كثري معلقًا عىل هذه اآلية: يقول احلافظ 

ءته وظهرت  ،أي إىل مدة ؛يسجنونه إىل حني فيام رأوه أهنم وذلك بعد ما عرفوا برا
                                                

  .٣٩٠ص السابق -١٠٩ 

  .٣٩٠ص السابق  -١١٠

  .٢٩،  ٢٨ :آية سورة يوسف -١١١



 

١٠١

اآليات وهي األدلة عىل صدقه وعفته ونزاهته. وذكر السدي أهنم سجنوه لئال يشيع ما 

  .١١٢"كان منها يف حقه ويربأ عرضه فيفضحها

ضًا عىل أن قوانني معاملة ثم يأيت الطهطاوي بعد ذلك ليقول : "ويستدل هبذا أ

يسوغ فيها للسيد الذي أساءه عبده كل اإلساءة أن ينتقم  لرقيق كانت عادلة الاخلدم وا

فأي عدل هذا وأي منه لنفسه، كام حيب وخيتار، فهذا يفيد أن امللة كانت متمدنة".. 

  ؟!!متدن هذا الذي يتكلم عنه الطهطاوي والقوم قد سجنوا الربئ

ً فرعون مرص   :"رمسيس" :ويقول مادحا

وحفظ حقوق  ،ن أسس يف مملكة مرص السعادة والسياسة واألمنية"من املعلوم أن م

وهو الذي شيد يف مرص  ،الرعية هو امللك رمسيس الذي اشتهر باسم سيزوسرتيس

القصور الشاخمة واهلياكل السامية املنافسة لألطواد الراسخة، واختذ ما يلزم للوطن من 

مرص عىل غاية من الثروة  اجلسور والقناطر واخللجان، ومل يفارق الدنيا حتى ترك

زال التاريخ  وعىل تداول األزمان ال ،وكل إنسان شاكر لفعله ،والغنى والسعادة واهلنا

  .١١٣يثني عىل شامئله ومجيل خصاله"

  :ويزيد يف مدح فرعون مرص

"فكان هذا امللك يف احلقيقة فخر الدولة املرصية يف األزمان اجلاهلية ومصباح 

ه أول ملك مرصي قرهبم إىل بالده، واستامل ؤرخو اليونان، تارخيها، اعتنى بتارخيه م أل

قلوهبم بتوظيفهم لرئاسة أجناده وخالف عوائد أسالفه، وعامل يونان وآسيا وأوروبا 
                                                

  بترصف. ٤٧٨ص٢ج "تفسري ابن كثري" -١١٢ 

  .٣٩٣ص السابق  -١١٣



 

١٠٢

بأخص استعطاف وأقطعهم اإلقطاعات من األرايض املرصي، و سوى يف احلقوق بينهم 

  .١١٤"وبني اجلنود يف الوطنية

للوطن والوطنية رضب الطهطاوي أمثلة لألسوة  من خالل هذا التصور اجلديد

والقدوة من تاريخ الفراعنة وتعظيمه لفرعون مرص (فخر الدولة املرصية يف األزمان 

اجلاهلية ومصباح تارخيها)!! فأي فخر هذا مللك يفرط يف أرضه ويدخل األجانب 

ناء جلدته!!   ويمنحهم هذه االمتيازات عىل حساب شعبه وأ

له شاهدة عىل فهذه دعوى اجلاه لية األوىل، ولسنا نتقول عىل الرجل بل هذه أقوا

آرائه الغريبة عىل عاملنا اإلسالمي!! فالطهطاوي مل يكتف بتحسني التاريخ الفرعوين بل 

ه مدح ديانة الفراعنة كام ذكرنا آنفًا. ئه لدرجة أ   متادى يف إطرا

ن. إهنا دعوى للفرعونية تأمل! هذا اإلحياء اجلديد هلذه الرمم التي عفا عليها الزم

بة  وبعثها من جديد لتأكيد مفهوم الوطن والوطنية والعودة إىل العصبية لألرض والقرا

إنام ( :أي دعوة إىل عدم اعتبار رابطة اإلسالم واإليامن التي دعا إليها القرآن الكريم

  .)املؤمنون أخوة

ً يستشهد باآليا ً أزهريا ا نية وتكمن خطورة الطهطاوي يف كونه عا ت القرآ

يات الشعر، مما يسهل مهمة تلبيس احلق بالباطل، وهذا  واألحاديث النبوية وكثري من أ

  واستقبل  حني خرج من مكة، عال مطيته،  ☺ن رسول اهللا إ" نجده واضحًا يف قوله:

ك أحب بالد اهللا إىل اهللا تعاىل، ولوال أن أهلك " الكعبة، وقال:  واهللا ألعلم أ

ا    .١١٥"خرجتأخرجوين منك 
                                                

  .٣٩٣ص السابق -١١٤ 



 

١٠٣

يتناقض وعقيدة الوالء  جناح عليه، وال أقول: هذا احلنني إىل الديار أمر فطري ال

قدم والء العقيدة  ☺والرباء يف اإلسالم، لكنه يف حالة تعارض الوالءات، فالرسول 

ترص والء العقيدة رغم أن مكة خري بقاع األرض،  فهنا ان ،واإلسالم عىل والء األرض

ما  تعارض والء  قبل فعل نبي اهللا إبراهيم عليه السالم عند ومن .عىل والء الوطن

وة والرحم مع والء العقيدة ه عدو هللا تربأ منهقال تعاىل: (  .األ   .١١٦)فلام تبني له أ

قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا وقال تعاىل: (

داً برءاء منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا  بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أ

  .١١٧)حتى تؤمنوا باهللا وحده

؛ ففي غزوة بدر تباينت الوالءات، ومتايزت ╚وقد كان هذا منهج الصحابة 

ناءهم وإخواهنم وعشريهتم من املرشكني،  الرباءات، فاملهاجرون يقاتلون آباءهم وأ

و عبيدة بن اجلراح وهم بنو وطن واحد، وعشرية واحدة، بل وعائلة وا حدة، فهذا أ

اه، وعمر بن اخلطاب  ◙ يقتل خاله، فانترص والء العقيدة عىل  ◙يقتل أ

  والء القرابة والدم واألرض.

الذي كان حليفًا  لليهود يعلن والءه هللا ورسوله  ◙وهذا عبادة بن الصامت 

يعلن عىل املأل إذ  ،ويتربأ من حلفائه من هيود بني قينقاع الذين غدروا ونقضوا عهدهم

ءته من حلفائه من  إن يل موايل من  ؛يا رسول اهللا"هيود مظاهرة هللا ورسوله قائًال: برا

رأ إىل اهللا ورسوله من وىل اهللا ورسوله هيود كثري عددهم، وإين أ   ."والية هيود، وأ
                                                                                                                        

  .٢٥٦ص "مناهج األلباب" -١١٥ 

  .١١٤: التوبة  -١١٦

  .٤: املمتحنة  -١١٧



 

١٠٤

ما تعارضت مصلحة العقيدة مع املصلحة الشخصية قدم عبادة بن  هكذا عند

  يدة وأسقط حتت قدميه والء املصلحة الشخصية.الصامت والء العق

: "والوالية ضّد العداوة، وأصل قال شيخ اإلسالم يف أصل معنى الوالية والعداوة

 ً الوالية: املحبة والقرب، وأصل العداوة: البغض والبعد. وقد قيل: إّن الويل سّمي وليا

الته للطاعات، أي: متابعته هلا، واألول أصح، والويل: ا لقريب، يقال: هذا ييل من موا

يرضاه، ويبغضه املوافق املتابع له فيام حيبه و فإذا كان ويل اهللا هو .أي: يقرب منه ؛هذا

ال َتتَِّخُذوا (ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان املعادي لوليه معاديًا له. كام قال تعاىل: 

اْملََو  ِ ِْهم ب َلي ِ ُْقوَن إ َاء تُل ي ِ ْول َ ُكْم أ ي َوَعُدوَّ ةِ َعُدوِّ    .١١٨)دَّ

وهلذا جاء يف احلديث:  .فمن عادى أولياء اهللا فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه

ً فقد بارزين باملحاربة"    .١١٩""ومن عادى يل وليا

من  وقد أفاض القرآن الكريم يف هذه القضية وركز عىل والء العقيدة واإليامن

  خالل آي القرآن الكريم:

ا الذين آمنوا التتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن أهي ياقال تعاىل: ( : اآلية األوىل

ك هم الظاملون   .١٢٠)استحبوا الكفر عىل اإليامن ومن يتوهلم منكم فأو

ْن قال اهللا تعاىل يف حمكم التنزيل: (: اآلية الثانية ِطَاَنًة مِ يَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا ب ا الَّذِ َ َهيُّ َيا أ

 ً َاال ُوَنُكْم َخب ْ ُكْم ال َيأ ِ ي  ُدون ِهِهْم َوَما ُختْفِ ْفَوا َ ْن أ َْغَضاُء مِ تُّْم َقْد َبَدِت اْلب ِ وا َما َعن َودُّ

ُلونَ  ْن ُكنْتُْم َتْعقِ ِ َّا َلُكُم اْآلياِت إ َّن ْكَربُ َقْد َبي َ   .١٢١)ُصُدوُرُهْم أ
                                                

  .١ :املمتحنة - ١١٨

  .٩ص  م ١٩٨٥ ـ  ١٤٠٥طبعة: ،حتقيق عبد القادر أرناؤوط ـ  "الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان"ابن تيمية:  - ١١٩

  .٢٤ :التوبة -١٢٠ 



 

١٠٥

ْو ( : اآلية الثالثة َ َُهوَد َوالنََّصاَرٰى أ يَن آَمنُوا َال َتتَِّخُذوا اْلي ا الَّذِ َ َهيُّ َاَء َيا أ ي ِ َاُء  َبْعُضُهْم  ۘل ي ِ ْول َ  أ

ُْم  َوَمنْ  ۚ َبْعٍض  نُْكْم  َيتََوهلَّ نَّهُ  مِ نُْهْم  َفإِ ِنَّ  ۗ مِ َ  إ َّ ي َال  ا نيَ  اْلَقْوَم  َهيْدِ ِ ى. الظَّاملِ ينَ  فََرتَ  ِيف  الَّذِ

َُساِرُعونَ  َمَرٌض  ُقُلوِهبِْم  يِهْم  ي ِ َُقوُلونَ  ف َنْ  َنْخَشٰى  ي َنَا أ َرةٌ  تُِصيب ِ اْلَفتِْح َعَس فَ  ۚ َدائ ِ َ ب ِْيت َْن َيأ ُ أ َّ ى ا

ُٰؤَال  ََه يَن آَمنُوا أ َُقوُل الَّذِ َني َوي مِ ُْفِسِهْم َنادِ َ وا ِيف أ ََرسُّ ٰ َما أ ُِحوا َعَىل ُْصب هِ َفي ْن ِعنْدِ ْمٍر مِ َ ْو أ َ ءِ أ

َْامِهنِْم  َ ِ َجْهَد أ َّ ا ِ ْقَسُموا ب َ يَن أ ُْم ۙ الَّذِ هنَّ ِ ِطَْت ۚ  َملََعُكْم  إ َعْ  َحب ينَ أ َُحوا َخاِرسِ َْصب ُْم َفأ    .١٢٢)َامُهل

بعة َ قال تعاىل:( : اآلية الرا َّ وَن َمْن َحادَّ ا دُّ َُوا َْوِم اْآلِخِر ي ِ َواْلي َّ ا ِ نُوَن ب ُْؤمِ ُد َقْوًما ي َال َجتِ

ْو َعِشَريَهتُْم  َ َهنُْم أ ِْخَوا ْو إ َ نَاَءُهْم أ ْ َ ْو أ َ اَءُهْم أ َ ُ  ۚ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آب َك َكتََب ِيف ُقُلوِهبُِم أ ِ ٰ َ و

نُْه  ُروٍح مِ ِ ََّدُهْم ب َ يَامَن َوأ نْ  َجتِْري َجنَّاٍت  َوُيْدِخُلُهْم  ۖاْإلِ َها مِ ِ اُر  َحتْت ينَ  اْألَْهنَ دِ ِ يَها َخال ِ  َرِيضَ  ۚ ف

 ُ َّ َك ۚ  َعنْهُ  َوَرُضوا  َعنُْهْم  ا ِ ٰ َ و ُ ِ  ِحْزُب  أ َّ ََال ۚ  ا ِنَّ  أ ِ  ِحْزَب  إ َّ ُحونَ  ُهُم  ا ِ ُْفل    .١٢٣)اْمل

  وغريها من آيات القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية.

ويرضب  ،ءلكن الطهطاوي يتغافل عن هذه اآليات البينات يف عقيدة الوالء والربا 

 يويناد ،هبا عرض احلائط ويّضيق املفهوم الواسع للوالء والرباء يف العقيدة اإلسالمية

بطة جديدة حتل حمل رابطة  اإلسالم. برا

يفصل مبدأ (الوالء) الذي هو مبدأ أسايس يف سياسة األمة والقرآن الكريم 

ه فيه فيقول: ( إنام وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا اإلسالمي، ويربر أسباب ما يرا
                                                                                                                        

ن آية   ١٢١-   .١١٨آل عمرا

ائدة اآليتان   ١٢٢-   .٥٣ـ  ٥١ا

  .٢٢املجادلة آية   ١٢٣-



 

١٠٦

الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا 

  .١٢٤)لبونفإن حزب اهللا هم الغا

 اهللا ورسوله، واملؤمنون الذين :وهم ؛حتدد من يكون له الوالء واملودة فاآلية

  يبارشون العبادة والطاعة هللا. 

  تعد بنجاح التامسك يف األمة عىل أساس مثل هذا الوالء. وآية أخرى 

ا حدده هنا فيقول: تتخذوا الذين  أهيا الذين آمنوا ال يا( ثم يستطرد القرآن مربرًا 

ً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا اهللا ا ً ولعبا ختذوا دينكم هزوا

ً ذلك بأهنم قوم    إن كنتم مؤمنني، وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا

  .١٢٥)يعقلون ال

فقد اعتاد الفريقان أن يسخرا من الصالة عندما يؤذن هلا. وسخريتهم من دين 

ا النحو يعرب عن عدم احرتامهم للمؤمنني. وليس من حسن السياسة املؤمنني عىل هذ

أن منع املؤمنني  اب واملرشكون عىل السواء، موضحاً أن يكونوا هم وأهل الكت

ً أو صاحب وّد  ليا واملؤمنات من أن يكون هلم والء لغريهم: يكون اإلنسان موا

  إليه فيام يعتقده. ءحيرتمه، وملن ييس وصداقة ملن ال

نهى القرآن عن أن يتجاوز املؤمنون واملؤمنات بوالئهم أو صداقتهم وودهم: وكام ي

إخواهنم يف اإليامن، إىل غري املؤمنني من أهل الكتاب واملرشكني ممن اعتادوا أو ممن 

ء، ينهشأهنم أن يسخروا من امل ً عن أن يتخذ  ىؤمنني ومن دينهم عىل السوا ضا أ
                                                

ائدة  ١٢٤-   .٥٥ :ا

ائدة  ١٢٥-   .٥٨ـ  ٥٧ :ا



 

١٠٧

ياأهيا الذين ن) من غري املؤمنني، فيقول: (املؤمنون واملؤمنات (خاصة) و(مستشاري

ً ودوا ما  آمنوا ال ونكم خباال عنتم قد بدت البغضاء من  تتخذوا بطانة من دونكم ال يأ

تم أوالء  أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب، قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون. ها أ

ا آمنا وإذا خلوا عضوا حتبوهنم وال حيبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالو

امل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن اهللا عليم بذات الصدور. إن متسسكم  عليكم األ

ً  حسنٌة تسؤهم وإن تصبكم سيئٌة يفرحوا هبا وإن تصربوا وتتقوا ال يرضكم كيدهم شيئا

   .١٢٦)إن اهللا بام تعملون حميط

من قبل: من عدم الوالء  إليه املؤمنني واملؤمنات يدعو وإذا كان القرآن يربر ما

ئهم بام يؤدونه من عبادة، فإنه  لغريهم، بسبب سخرية هؤالء لدين املؤمنني واستهزا

  يربر دعوته الثانية إىل املؤمنني واملؤمنات بعدم اختاذ (بطانة) و(خاصة) و(مستشارين):

اديني امللحدين ـ إذا ما ( أ) بعدم تقصري هؤالء من أهل الكتاب والوثنيني أو ا

أصبحوا بطانة للمؤمنني واملؤمنات ـ فيام يسبب األزمات والرش والفساد هلم 

) ً ونكم خباال   ).اليأ

  ودوا ب) وبالرغبة يف التفتيش عام يشق عىل نفوسهم، ويسبب هلم العنت: ((

  ).عنتم ما

ء نفوسهم عىل البغض واحلقد (( قد بدت البغضاء من أفواههم وما ختفي ج) وبانطوا

  ).صدورهم أكرب

امل من الغيظد) وبالرغبة يف االنتقام منهم: ((   ).وإذا خلوا عضوا عليكم األ
                                                

ن - ١٢٦   .١٢٠ـ  ١١٨ :آل عمرا



 

١٠٨

إن متسسكم حسنة ( :خفاقهمإ) وبأن نجاح املؤمنني يسوؤهم.. بينام يسعدهم (

  ).تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا

وقد بلور القرآن ما دعا إليه املؤمنني واملؤمنات من مواقف يف سياستهم مع غريهم 

، ١٢٧)تلقون إليهم باملودة وقد كفروا بام جاءكم من احلقاألخص يف قوله تعاىل: ( عىل

مؤمنني وأعداء هللا جل جالله ألهنم مجيعًا يكفرون بالقرآن هم يف واقع أمرهم أعداء لل

كآخر رسالة ساموية. وقد حذر القرآن املؤمنني بعد أن كفر أعداؤهم بام جاء إليهم من 

من أن يمدوا إليهم يد الوالء واملودة.. أو أن يتخذوا منهم  ؛احلق، وهو القرآن الكريم

خاصة وبطانة هلم. ألن نفوسهم تنطوي عىل البغض واحلقد، ألهنم إن صادقوكم 

سنتهم دهيم إليكم بالسوء، كام متتد أ  .وانفردوا بكم يكشفوا لكم عن عدواهنم ومتتد أ

ً وتتحولوا إىل ً هلم وهناية مطافهم معكم: أن تعودوا كفارا باعا إن يثقفوكم ( :أن تكونوا أ

سنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون دهيم وأ ، ١٢٨)يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أ

فهل يعي املؤمنون سياسة القرآن بالنسبة ألمتهم يف متاسكهم.. وبالنسبة ألعدائهم يف 

يصيبهم عدم مواالهتم، واختاذ بعضهم خاصة له؟. ما أصاب املسلمني باألمس.. وما 

 اليوم أو غدًا، هو بسبب عدم اتباعهم لسياسة القرآن.. وبقائهم مع حزب الشيطان يف

  .١٢٩اتباع سياسة اهلوى والشهوة"

، أعلن الطهطاوي عداءه للخالفة العثامنية، من منطلق هذا املفهوم اجلديد للوطن

  :يقولوتغنى ببطوالت حممد عيل باشا، وأشاد بانتصاراته عىل العثامنيني ويف ذلك 
                                                

  .١ :املمتحنة  ١٢٧-

  .٢ :املمتحنة  ١٢٨-

  وما بعدها بترصف يسري. ٣٩ص مرجع سابق .جملة األمة  ١٢٩-



 

١٠٩

"وحروبه مع وايل عكا معلومة، وجوالن جنوده يف الشام، وغري الشام مفهومة، ومل 

تكن من حمض العبث، وال من ذميم تعدي احلدود، إذ جل مقصوده تنبيه أعضاء ملة 

ً وهم رقود، والدليل عىل حسن النية أن هذه احلسنة التي عىل  قاظا عظيمة حتسبهم أ

تجت أصل وارثي   .١٣٠مرص، التي ترتب عليها رفع اإلرص" صورة اجلنية، أ

) حتت والء الدولة العلية، م١٨٤٩"ولوال بقاؤه (يقصد حممد عيل باشا ت: 

ومراعاة حفظ احلالة الراهنة عليه من الراجحية واملرجوحية، جلال يف الفتوحات 

  .١٣١سكندر األكرب"إاخلارجة جمال 

  فاعة الطهطاوي فيقول:التقدمي! لرهبذا الفكر  "األعامل الكاملة"ويشيد حمقق 

ً حمددًا يرى يف العمل العسكري الذي مارسه اجليش املرصي  "فهو هنا يقدم فكرا

ء املرشق العريب، عمًال ال يدخل يف إطار (العبث)  ضد العثامنيني، وحرر به أغلب أجزا

أو(التعدي) وإنام هو تنبيه األمة وإيقاظها من نومها ورقودها، فيا للكهف املظلم 

راك  نطلب من الطهطاوي أكثر منه يف ذلك  العثامنيني، هو فكر قومي عريب اللأل

  .١٣٢"التاريخ وتلك الظروف

وانترشت عدوى الفكر الطهطاوي يف عقول أمتنا؛ فيقول أحدهم يف معرض مدحه 

ها هو حممد  م١٨٣١حلرب حممد عيل باشا ضد اخلالفة العثامنية: "ونحن يف نوفمرب 

هو اجليش يتقدم برسعة من  رأس جيش إىل فلسطني، وهاعيل يرسل ابنه إبراهيم عىل 
                                                

  .٤١٤ص"مناهج األلباب" -١٣٠

  .٤١٤ص السابق -١٣١

  .١٤٧ص"ألعامل الكاملةا" -١٣٢ 



 

١١٠

ء الشام ـ يف تلك الفرتة كان لفظ الشام يعني فلسطني ولبنان  فلسطني إىل باقي أجزا

 .١٣٣وسوريا"

ً الفالح املرصي: "اآلن يتحول الفالح نفسه إىل مقاتل منظم يف جيش  ويقول مادحا

  .١٣٤قرون" ية التي حكمته من قبل ثالثةرحديث، هيزم اإلمرباطو

بتقعيد اللهجة العامية واالعتناء من منطلق املفهوم اجلديد للوطن نادى الطهطاوي 

  رصية) وتشجيعه للكتابة العامية:، وحقق مرشوعه بتعريبه لصحيفة (الوقائع املهبا

"وموقف الطهطاوي من اللهجة العامية جدير بالتأمل والدراسة، فقد كان الرجل 

مجة إذا أعوزه املصطلح الفصيح، ويقدم املصطلح يستخدم مصطلحاهتا عند الرت

يفه.. وهو قد  فاظها يف تأ العامي عىل املصطلح املعرب، كام استخدم الكثري من أ

ناء الشعب، حتدث عن أمهية تقعيد قواعدها واال ستفادة منها يف تعليم الصناعات أل

لدارجة، التي يقع هبا يف فقال: "إن اللغة املتداولة يف بلدة من البالد، املسامة باللغة ا

أخذ تضبطها، وأصول عىل  املعامالت السائرة، ال مانع أن يكون هلا قواعد قريبة ا

حسب اإلمكان تربطها، ليتعارفها أهل اإلقليم، حيث نفعها بالنسبة إليهم عميم، 

  .١٣٥وتصنف فيه كتب املنافع العمومية واملصالح البلدية"

ً فكتبه ز ؛وقد كان الطهطاوي عملياً  اخرة هبذه األلفاظ العامية.. ونالحظ ذلك جيدا

التي كان يرشف عىل حتريرها وتطوير أسلوهبا حيث غلبت عليها  "الوقائع"يف جملة 
                                                

  .٣٨ص حممود عوض". وعليكم السالم" كتاب -١٣٣ 

  .٣٨ص.رجع السابقامل -١٣٤ 

  .١٣٦ص "األعامل الكاملة" -١٣٥ 



 

١١١

العامية املرصية.. وهكذا سن الطهطاوي سنة الكتابة بالعامية املرصية يف الصحف التي 

  احلارض.صدرت يف وقته وصار اخللف عىل نفس السنة الطهطاوية إىل وقتنا 

: أود أن أشري إىل أن هناك بعض املحاوالت قد جرت للكتابة بالعامية بعد أقول

ة يأو من األعامل األدبية الكالسيك الطهطاوي عن طريق نقل أعامل من الرتاث العاملي

إىل هلجتنا العامية: "مثل جتربة حممد عثامن جالل لتعريب  -كمرسحيات شكسبري-

الفرنيس للقرن السادس عرش. إذ قام يف هناية القرن أعامل من الرتاث الكالسيكي 

التاسع عرش بنقل مرسحيات املؤلف الكوميدي موليري إىل العامية املرصية؛ فرتجم 

جتامعية ئة الثقافية واالتعريبها بام يتالءم مع البيب(تاتوف) وقام   :أربع مرسحيات هي

(النساء العامالت)  :وكذلك مرسحية .(الشيخ متلوف) :عطائها عنوانإاملرصية، و

ومرسحيات أخرى من هذا الرتاث الفكاهي الساخر. ومل تقف جتربة حممد عثامن جالل 

عند تعريب الرتاث الكالسيكي الكوميدي، بل أقدم عىل ترمجة وتعريب مرسحيات 

يفيجيني) كذلك يف صورة إيستري) و (إوجاءت الرتمجة ملرسحية ( (راسني) الرتاجيدية،

 نفس هذه الفرتة رشع (وليام ولكوكس) برتمجة مقتطفات من أشعار زجلية. ويف

بع) و :روايتي  .م١٨٩٣إىل العامية املرصية ونرشها عام  ،(مهلت) لشكسبري(هنري الرا

يفكر يف نقل ما كان يقدمه إىل خشبة املرسح،  )ولكوكس(ولكن يف أغلب الظن مل يكن 

ه أن العامية هي أ داة التعبري التي جيب عىل بل كان هدفه األسايس هو تعضيد رأ

  .١٣٦تصال"يها والكتابة هبا جلميع أغراض االاملرصيني تبن
                                                

ه"مقالة . السنة األوىل ٩العدد". وجهة نظر"جملة  -١٣٦    .٦٨ص مدحية دوس ".شكسبري بالعامية من يقرأ



 

١١٢

و نضارة) أول صحيفة هزلية تكتب بالعامية تنتقد حكم اخلديو  وتعترب جريدة (أ

م ١٨٩٧، وهذه اجلريدة أسسها مجال الدين األفغاين املتوىف م١٨٧٩إسامعيل املتوىف 

ئد اليقظة يف الرشق ! وجتاوب معه يعقوب صنوع والشيخ حممد الذي يلقب برا

  يف حترير هذه اجلريدة. ١٣٧عبده
                                                

م) وتعلم العلم ١٨٤٩ (١٢٦٦هللا؛ ولد يف حملة نرص بمحافظة البحرية بمرص عام الشيخ حممد عبده هو ابن عبده بن حسن خري ا - ١٣٧

منصب اإلفتاء، وظل فيه إىل أن تويف  :وآخر منصب تواله ،يف اجلامعني األمحدي واألزهر، وتوىل عدة مناصب علمية وقضائية ودينية

  م. ودفن بالقاهرة. ١٩٠٥/ ١٣٢٣باإلسكندرية يف سنة 

بية ثم انقلب عليها وهاجم أمحد عرايب بعد ذلكشارك يف الثورة  ت منها بني فرنسا  ،وقد حكم عليه بالنفي ،العرا وقد أمىض مخس سنوا

ويف باريس صار الشيخ حممد عبده أوروبيًا متفرنسًا فقد تغري زي الشيخ ومظهره وخلع اجلبة  ،وكان يرتدد عىل فرنسا .م١٨٨٨والشام وعاد سنة 

اسوين. والعاممة ولبس الطربوش! ً يف املحفل ا   ! وكان عضوا

، فيها ما يزيد عىل أربعة وعرشين عاماً  ىإذ بق ؛قد تقرب الشيخ حممد عبده من املعتمد الربيطاين اللورد كرومر الذي ظل احلاكم الفعيل ملرص

ن رأي الشيخ حممد عبده مساملة ن مِ إو فيًا هلذا اللورد اإلنجليزي.م. وظل صديقًا و١٩٠٧م وتركها يف سنة ١٨٨٣فقد حرض إىل مرص يف سبتمرب 

ـ  ان يرتدد عىل صالون األمرية نازيلاإلنجليز املحتلني ملرص بغرض انتفاع األمة من املحتلني عىل حد زعمه!! وبعد عودته من املنفى ك  فاضل ـ

هيم باشا، وابنة فاضل باشا، الذي كان من املطالبني بالدستور  األمرية نازيلو عبد املجيد، وكانت  يف عهد السلطان العثامينهانم؛ حفيدة إبرا

من املفكرين املرصيني من  -أي املنهزمون-يب وسيايس يلتقي فيه املعتدلون مثقفة ومستنرية ـ أي متفرنجة ـ وصاحبة صالون أد األمرية نازيل

حتالل الون بعد عودهتا إىل مرص إثر االصافتتحت هذا ال اين وآخرين.. وكانت األمرية نازيلأمثال: سعد زغلول والشيخ حممد عبده واللق

ة كان هلا دور خطري يف إفساد  .الربيطاين وبعد أن قويت عالقاهتا مع اللورد كرومر املعتمد الربيطاين الذي كان مقره قرص الدوبارة .. وهذه املرأ

ة يف مرص..   املرأ

 م١٩٨٢يناير  ٩مقاالت من عرشة لعرشين يف أخبار اليوم بتاريخ : فهي زوجة امللك فؤاد.. وقد تكلم عنها مصطفى أمني يف أما امللكة نازيل

ه مل يكن يسمح للملكة نازىل أن تكشف وجهها أمام رجل غريب غى استضافة ملك  ؛عندما تكلم عن امللك فؤاد وعن غريته وأ بل إنه أ

  عىل وحتى ال تسمم أفكار امللكة نازيل ،ت سافرة الوجهأفغانستان األسبق أمان اهللا يف قرص عابدين حتى ال ختتلط زوجته امللكة ثريا التي كان

  حد تعبري األستاذ مصطفى أمني.. 

ه أعيد  ،املعروفة بصداقتها للورد كرومر ؛زوجة امللك فؤاد وليست امللكة نازيل ن صاحبة الصالون هي األمرية نازيلاخلالصة أ فقد عرف أ

ثيق إىل كرومر ،إىل مرص برجائها ه لن يشتغل بالسياسة!! وكان الشيخ حممد عبده يرفع تقارير إصالح األزهر إىل صديقه  وبعد أن أعطت املوا بأ

ها مع انجلرتا  : بعد اتصال الشيخ باألمرية نازيلاملعتمد الربيطاين كرومر!! وقال تلميذه الشيخ مصطفى عبد الرازق وكانت  ،التي كان هوا

 =در أستاذنا وأصبح يرصح يف دروسه وكتاباته بأن بريطانيا أحسن الدول األوروبيةفقد تالشت عداوة انجلرتا من ص ؛صديقة اللورد كرومر

 



 

١١٣

وهناك حماوالت مستميتة إلقصاء اللغة  .وانترشت الكتابة بالعامية عىل نطاق واسع

تصال مد هللا تشغل وظائف االالعربية من حياة الناطقني هبا. لكن الفصحى مل تزل واحل

تستخدم إال  تزل هناك جماالت عملية ال ومل .كتابية كانت أو شفهية :األكثر رسمية

تصال نقل املعلومات العلمية ووسائل االوحتى الكتابة اإلدارية و .الفصحى كاخلطابة

ا كان القرآن حيًا مل  .احلديثة التي تنقل هذه املعلومات ال ترتجم إال بالفصحى وطا

يتسرتون  يرفع من صدور الناس بعد فلن متوت الفصحى مهام حاول أعداؤها الذين

  بالعامية القضاء عليها!!

زم مفهوم قبل اإلسالم أما عن العالقة بني الوطنية ومتجيد ما : لقد كان من لوا

الوطنية أن نبش الطهطاوي يف تاريخ ما قبل اإلسالم وإحياءه نعرات اجلاهلية 

ً لتاريخ املرصيني ا مع احلض عىل تعظيمها، مم ،كالفرعونية، واعتبارها امتدادًا طبيعيا

طلت ء أدى فيام بعد إىل إحياء طقوس حرمها اإلسالم وأ ها الرشيعة اإلسالمية الغرا

 وتقديس احلجارة واملقابر الفرعونية. ،حتفال بيوم وفاء النيلكاال

ي وكان من ثمرة ذلك الفكر من الناحية التطبيقية انشاء مدرسة اللسان املرص

اين (بروكش  .م١٨٧٩وكان ذلك عام  ،القديم (اللغة اهلريوغليفية) وكان مديرها األ

وهو أول مرصي  ،م١٩٢٣ واملتوىف م١٨٥١ومنها خترج أمحد كامل باشا املولود  .باشا)

فهو  .وأول مرصي يتقن هذا الفن احلديث ،محل لواء علم اآلثار الفرعونية القديمة
                                                                                                                        

استعامرًا!! هكذا كانت شخصية الشيخ اإلمام حممد عبده!! شخصية ضعيفة متقلبة ينقلب عىل أصدقائه ويقف مع أعداء األمة متامًا مثل ما =

  يرثه بكلمة واحدة عند موته!!خذل أستاذه مجال الدين األفغاين فقد انقطع عنه وتركه  ومل 



 

١١٤

ري الغرب وعربه وأقام له فلسفة  العريب املرصي األول الذي تلقى هذا العلم من أ

حاث يف قواعد اللغة اهلريوغليفية وقاموس بمفرداهتا.   واضحة. وله موسوعات وأ

وقد استطاع هذا الرجل أن حيمل احلكومة املرصية عىل تعليم اللسان املرصي 

وقد خترج عىل يديه جمموعة من أزكي تالميذ مدرسة  ،لبعض الطلبة املرصيني

وسليم حسن هو  .م١٩٦١توىف سنة املعلمني: مثل سليم حسن عامل اآلثار املشهور امل

مكتشف أول مقربة يف الدولة الفرعونية القديمة وهي مقربة (رع ور) الكاهن األكرب 

بع للجيزة وصاحبته هي امللكة  للوجهني البحري والقبيل. وهو مكتشف اهلرم الرا

(خنت كاوس)  أول مرصية حتمل لقب امللوكية كام يقولون!! وحممود محزة ورمسيس 

  غريهم من علامء اآلثار املرصيني.شافعي و

م تفرعنت الصحف ١٩٢٢ومع ظهور كشوف مقربة امللك (توت عنخ آمون) عام 

  املرصية وظهرت الدعوة إىل احياء طابع الفرعونية يف املجتمع املرصي.

هتامم هبذه احلفريات والكشوفات بغية خلق تيار الترشذم والتجزئة يف وقد كان اال

وحدة األمة حيث سيهتم كل قطر بنفسه ويتقوقع داخل  املنطقة، والقضاء عىل

حضارته القديمة فيمجد املرصيون الفرعونية، واللبنانيون الفينيقية، والعراقيون 

  وهكذا حتل والءات اجلاهلية حمل رابطة العقيدة والدين. .اآلشورية

  الفن الفرعوين ومتثال هنضة مرص:

ويعلق األستاذ العالمة  .لنحت الفرعوينوتبلور اهليام بالفرعونية باالهتامم بفن ا

القائم يف  "هنضة مرص""وهذا متثال حممود شاكر رمحه اهللا عىل هذه الفرعونية اجلديدة: 

َّال القدير "خمتار""ميدان املحطة" ا أراه فال أرى فيه إال تقليدًا  ؛، والذي أقامه اَملث أ
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أخرى مرة  أرض مرص فاسدًا آلثار حضارة قد دثرت وبادت وال يمكن أن تعود يف

هل يستطيع الفنان الذي نحته وأقامه أن  اطيلها وأساطريها وخرافاهتا..بوثنيتها وأ

يعيد يف مرص تاريخ الوثنية اجلاهلية، واجتامع احلضارة الفرعونية، وما حييط بذلك من 

ً للفنان الفرعوين الذي عبد  نية الضخمة التي شادها أوائله، والتي كانت وحيا األ

اطيل واألساطري والتهاويل الش مس وخضع لفرعون وأقر له معاين الربوبية، وآمن باأل

السة عرصه من اجلبارين  الدينية والوثنية الضخمة اهلائلة املخيفة التي قذفها يف قلبه أ

ً للفراعنة واجلبابرة  والطغاة؟ وهل يستطيع أن جيعل يف أرض مرص شعبًا وثنيًا متعبدا

ر بمعنى هذا الرضب من الفن باخلوف والرهبة والرع القديم؟ املرصي ب حتى يتأ

ً غال  زا ً أو اهتزا ريا ولكن أيف مرص اآلن من الشعب من يستطيع أن جيد له معنى أو تأ

   .١٣٨باد"لقد من القدم أو أخيلة القدم؟ كال .. كال .. لقد ذهب كل هذا، لقد دثر، 

الناس حول املطالبة  هكذا "نشأت فكرة الوطنية وقتذاك، فكرة حتاول أن جتمع

ستعباد. ثم تطورت الفكرة  احلرية وإىل هدم رصح الظلم واالبحقوقهم، ودعوة إىل

بطة الدينية دي أصحاب الثقافة األوروبية، وبدأت هتاجم الرا وتعتربها مصدر  ،عىل أ

ناء اجلنس الواحد. فدعا هذا  لفهم اجلديد للوطنية إىل أن هيامجها ارش وتفرقة بني أ

ً هيدد وحدة األقطار اإلسالمية ويفرق املتمسك بطة الدينية، ويعتربوهنا خطرا ون بالرا

كلمتها وهيدم تعاطفها ويضعف تكتلها، بام يعرضها للسقوط حتت أقدام الدول 

   .١٣٩األوروبية الطامعة، واحدة تلو أخرى"
                                                

، ٨٨القاهرة ـ الطبعة األوىل ص ـ حتقيق د. عادل سليامن مجال ـ مكتبة اخلانجي ـ  "مجهرة مقاالت األستاذ حممود حممد شاكر" - ١٣٨

  املجلد األول..٨٩

  .٧٨ص ٢م ج١٩٨٤ ١٤٠٥الطبعة السابعة  .مؤسسة الرسالةـ  "االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص"د. حممد حممد حسني:   ١٣٩-



 

١١٦

ه قد "انحرص كالم الناس يف مرص، حتى كادوا جيعلوهنا معبودًا من دون  ونالحظ أ

، بل لقد بدت الوطنية يف شعر الشعراء رضبًا من عبادة مرص. ومل ينج من ذلك اهللا

شاعر كشوقي متيز شعره الوطني بالطابع اإلسالمي، إذ يقول يف القصيدة التي استقبل 

  : م١٩٢٠هبا مرص بعد عودته من منفاه سنة 

  كأين قد لقيت بك الشبابا   ***   ك بعد يأس تــــــــني لقيــيا وط و

  اباـالمة واإليـإذا ُرزق الس   ***    ًا ـــــــــــوكل مسافر سيؤوب يوم

تَْم   ***   ُت لكنَت ديني ــــــــــيعولو أين د َ ُج عليه أقابل احل   اباـــــــــامل

  اباــــواملت  إذا ُفْهُت الشهادَة   ***   ُأديُر إليَك قبَل البيِت وجهي 

حهم من شباب الثورة سنة  م منيثم يقول بعد ذلك يف تكر ، م١٩٢٤أطلق رسا

  موجهًا خطابه إىل الشباب: 

ُكْم                 وداـــــــــــــــأن جتعلوه كوجهه معب   ***     وجُه "الكنانة" ليس ُيغضُب ربَّ

  وإذا فرغتم فأعيدوه ُهُجودا   ***    وهكم ـــــــــــــــــــــولوا إليه يف الدروس وج 

ً كأوطان النجوم جمي   ***      الد حباكمو ـــــــــــــــــم البـــــــــــإن الذي قس                داـــــــــبلدا

        ١٤٠ودا"ـــــــــــــــــــــللعبقرية والفنون مه   ***      هاـ ـا حلوٌد كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد كان ـ والدني             

ً من دون اهللا ) وإحالله يف  مما الو   شك فيه أن هذه األفكار (اختاذ الوطن معبودا

اشيد حمل الدين، وقد ظهر ً يف قصائد زوج ابنته  الشعر واأل صالح جمدي -ذلك جليا

  الذي سار عىل منهج أستاذه الطهطاوي وحامل أفكاره واملدافع عنه..  -بك
                                                

  .١٤٥ص ٢ج م ١٩٨٤ ١٤٠٥الطبعة السابعة   .مؤسسة الرسالة بريوت ".االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص" -        ١٤٠



 

١١٧

من أسبق الشعراء يف العرص  ١٤١ام كان صالح جمديوكام يقول د. حممد حسني: "ورب

احلديث إىل ترديد كلامت الوطن والوطنية يف شعره بعد أستاذه رفاعة الطهطاوي. وله 

نه مخس عرشة مزدوجة سامها يف آخ ، امتدح فيها سعيد باشا وايل "الوطنيات"ر ديوا

سكرية يف مرص، وعرضت عليه فأمر بتلحينها والتغني هبا بمصاحبة املوسيقى الع

ً أن يغرس حبه يف  املحافل واملواسم. وهو يف هذه الوطنيات يشيد بالوطن حماوال

ً بشدة بأسه.  ً قوته، معتدا القلوب، ويتغنى بأجماد األجداد، ويفاخر بجيش البالد، مربزا

ه ذلككل ولكنه يربط  ً للتعظيم من شأ ناء  ،بشخص سعيد، وجيعله سببا وحتبيبه إىل أ

  :التاسعة وله يف الوطنيةجنسه، فمن ذلك ق

ــامتداح الصب     نـــــــــــــــــان حصــــــــــــــــــــــــفهو لألوط       ***          وا ـدر غنـ

  نـــــــــــــــــوف أمـــــــــــم يف اخلــــــولك        ***           ان ركنـــــــــــوهو لإليم  

  يف ميادين الوقائع                                                  

  دواــــــــوادخلوا األحياء وصي       ***           روح جودوا ـــــوهلا بال                     

تم أسود       ودواــــــــــــان ســـــــــــــــيا بني األوط        ***           يف الوغى أ

 اـــــــــــــــوق الثريـــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــخيم         ***             ياــان طني األويا ب                     

                                                
عدة مناصب بني عسكرية وتعليمية  ب يفم تقل١٨٨١م وتويف سنة ١٨٢٥د سنة صالح جمدي شاعر مرصي املولد مكي األصل ول  ١٤١-

ً من الكتب بني مرتجم ومؤلف يف الرياضة واهلندسة وامليكانيكا والفنون العسكرية. (هامش كتاب وهندسية وإدارية. و االجتاهات "خلف كثريا

  بترصف). ٧٨ص ١ج "الوطنية
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يـــــــــــــــــوا الضـــــــــعنــواط          ***           روا النوم مليا ـــــواهج      اــــــــد األ

ف املامنع"   ١٤٢واجدعوا أ

ليست هي التي تلفت النظر يف شعر صالح أو األلفاظ ح أن الصياغة من الواضو"

لكن الذي يلفت وجمدي. فهو قليل احلظ من هذه الناحية، ال يقارن بشاعر كالبارودي. 

النظر يف شعره هو هذا الوضوح املبكر للفكرة الوطنية، التي تعتز بمرص وجيش مرص، 

    .١٤٣طن ورفعته"ومتتلئ محاسًا للحرب والقتال يف سبيل جمد الو

إذ يقول يف  م؛١٩٣٢املتوىف  "حافظ إبراهيم"لقد سار عىل هذا النهج  شاعر النيل 

عىل لسان مرص تتحدث  ١٤٤وهذه القصيدة ؛م١٥/١٢/١٩٢١قصيدته التي نرشت يف 

 بنفسها:

ني قواعد املجد    ***    اً ـــــــــــــرون مجيعــــــــــــــوقف اخللق ينظ              يدــــوح كيف أ

  ديـــــــــالم عند التحــــــــــر كفوين الك    *** ـــــــــ    وبناُة األهرام يف سالف الد           

ا تاج العالء يف مفرق الش            ات     ***    رــــــــــــــــأ ئــــــــــــــق ودرَّ   يدـــــــــــــــــــــــــــــُد عقـــــــــه فرا

كروا مفاخ           ك    ***   ر قومي ـــــــــــــــــــقل ملن أ ر ُولْ ـــــــروا مــــــــــــمثل ما أ   ديـــــــــــــــــــآ

  ؟ديــــــــبعَض ُجهْ  وبر يومًا فَرْيتُُم      ***     رم األكـْ ـــــــــــْم بقّمة اهلـــــــــل وقفتُ ــــ          

تم تلك النقوَش الّلوايتــ            ؟أعجزْت َطْوَق صنعة التحدي     ***     ل رأ
                                                

  بترصف. ٧٩، ص  ٧٨ص  ١ج "االجتاهات الوطنية"  ١٤٢-

  .٨١ص  ١ج "االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص"  ١٤٣-

هيم يف احل"و  ١٤٤- " لتكريم "عديل يكن" بعد عودته من أوروبا قاطعًا املفاوضات مع الكونتننتالفل الذي أقيم يف فندق "وقف حافظ إبرا

قى قصيدة تسيطر عليها هذه النزعم١٩٢١اإلنجليز سنة    .١٤٦ص ٢ج "االجتاهات الوطنية املعارصة" . ة الفرعونية من أوهلا إىل آخرها"، فأ
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  ديـــوُل عهــــد وما مّس لوَهنا ط      ***     ــ  ـــــــــــــــــــــــم العهـــــــال لون النهار قديـــــح     

ر ما كان عنديـــــــــهل فهمتم أس        ؟وم ٍ خمبوءة ٍ َطّي َبْرديــــــــــمن عل     ***        را

ىل الب     ***        ـــــــــذاك فن التحنيط قد غلب الد      يــــــــز نــــجــــــىل وأعـــــــــــر وأ   دِّ

  دـــــان أوُل عقـــــــــر كـــــــن ففي مص     ***        وقد عقدُت العهوَد من عهد فرع     

  ايت وجمديـــــــــــل ُأوليـــــــــن له مثـــــم     ***       ريٌق ــــــــــــدي يف األولياِت عــــــــــــــــإّن جم     

  وتتملك النعرة الفرعونية الشاعر، فيفاخر بالفراعنة كل حضارة قديمة، حني يقول:

ا أمُّ الترشيٍع قد أخ        دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــماُن عنّي األصوَل يف كلِّ ح     ***         ذ الّروــــــــــــــــــــــــــــــأ

جى فأحكمُت َرْصدي     ***        اءْت ـــــــورصدُت النجوَم منذ أض        يف سامءِ الدُّ

)ـــــــــــــــقبل عهد اليونان أو عهد (نج     ***         فوق ربوعي ١٤٥وشدا (بنتئور)        دِ

مة عند الشاعر أكثر مما  ١٤٦)نجد(وهكذا يبدو أن عهد  ئه ليس له من الكرا وشعرا

ئه، أو الرومان ورجال القانون فيه"    ١٤٧لعهد اليونان وشعرا

هكذا يتغنى شاعر فحل مثل حافظ إبراهيم بذلك املعبود اجلديد الذي حل حمل 

 رابطة الدين والعقيدة!!

باعه بأستاذ اجليل  م١٩٦٣ املتوىف سنة ١٤٨وهذا أمحد لطفي السيد الذي يلقبه أ

  رسالة إىل فتيان مرص بشأن الوطنية:
                                                

  ام الفراعنة وقيل إنه أقدم شاعر عرفه التاريخ.بتناءور: شاعر مرصي قديم كان أ  ١٤٥-

  !!!☺عهد نجد: يشري الشاعر إىل بعثة الرسول   ١٤٦-

  .١٤٧، ص ١٤٦ص ٢: ج"االجتاهات الوطنية يف األدب املعارص"  ١٤٧-

محافظة ) ببلدة (برقني) من أعامل مركز السنبالوين بم١٩٦٣ـ  م١٨٧٢  (١٢٨٨ذي القعدة سنة  ٥ولد أمحد لطفي السيد يف   ١٤٨-

ومنها إىل املدرسة اخلديوية بمرص فمدرسة احلقوق  التي  ،ومنه انتقل إىل مدرسة املنصورة األمريية ،الدقهلية.. التحق أول عهده  يف مكتب برقني

ً  م١٨٩٥خترج فيها سنة  ابة فمساعدًا ببني سويف فالحتى تعني عضوا   = م١٩٠١ثم صار وكيًال هلا يف ميت غمر سنة  م١٨٩٦يوم سنة فبال
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"يابني عليك مرصك ال ينفعك إال جمدها، وال يذلك إال ضعفها، ولو قّلبت تارخيها 

ا وجدهتا يف احلقيقة مدينة إىل أحد من الناس، تدعوك الذمة إىل أداء  ً عىل قديم،  حديثا

ت مطمع الطامعني، يأخذون منافعها بقوة السالح، أو بقوة العقل، الدين عنها. إهنا كان

فقت من عواطفك ومن نتائج جهادك العقيل والبدين  ت مسئول إال عنها، ولو أ فام أ

فقت، لو سمتك بالعقوق.  مثقال ذرة عىل غريها، يف حني أهنا أحوج ماتكون إىل ما أ

ك بني أقرانك لك شخصية جتب عليك رعايتها ، فإن لوطنك بني األوطان وكام أ

ضًا رعايتها واجبة عىل أهله، وأن فناءك يف إرادة الغري، واهتاممك بأن تكون  شخصية أ

ضطراري، كذلك اهتاممك بتمجيد غري وطنك، اليف رق اختياري، رش من الرق ا

نجاحه دون بالدك نقص يف وطنيتك، واحتقار لنفسك وأهلك وبالدك، إوالسعي يف 

ً بني من ال تتفق وما األمم الطبي عية إال آكل أو مأكول. ولو جعلت وطنك شيوعا
                                                                                                                        

ف فيها حزب األمة م١٩٠٨استقال من احلكومة واشتغل باملحاماة إىل سنة  م١٩٠٦ويف سنة  م،١٩٠٤فنائبًا للفيوم سنة = وأسس  ،التي أ

ايب "اجلريدة"جريدة  ً لدار الكتب فكان أول مرصي يعمل يف هذا  ؛واشتغل بالعمل ال ً يف جملس مديرية الدقهلية.. واختري مديرا فانتخب عضوا

ًض  ً للمعارف عام  ،م١٩٢٥ا ليكون أول مدير مرصي للجامعة املرصية عام املركز واختري أ ً بمجمع اللغة العربية  ،م١٩٢٨ثم وزيرا وعني عضوا

ً للخارجية عام وم، ١٩٦٣إىل م  ١٩٤٥، فرئيسًا له عام من عام م١٩٤٠عام  ة الدولة يف عهد عبد النارص منح جائزو، م١٩٤٦عني وزيرا

  . م١٩٥٨جتامعية عام يف العلوم االالتقديرية 

 "قصة حيايت"ر من املجلس األعىل للثقافة.. و صاد ،لزكي فهمي.. وكتاب تذكاري عن أستاذ اجليل "صفوة العرص"راجع ترمجته يف كتاب 

بطة اإلسالمية وكان عدوًا : إن هذا الرجل كان من أعداء اأقولم..  ١٩٦٢فرباير  ٤نرش يف كتاب اهلالل يف  ،بقلم األستاذ أمحد لطفي السيد لرا

ليًا لإلنجليز ولكل دعاة التغريب وكان حيتضن كل من يطعن يف اإلسالم  ،للخالفة اإلسالمية ومن املتعصبني للهوية املرصية يفتح له وكان موا

لذلك يعظمه العلامنيون  ،ديثوله مواقف خمزية يف تاريخ مرص احل .ويساعده بحكم عالقاته الواسعة مع أهل احلكم واملحتلني ،مكتبه وجريدته

  م.. ١٩٦٣بونه بـ (األستاذ) و(األستاذ الكبري) و(أستاذ اجليل)!! تويف أمحد لطفي السيد يف عام قلوي
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منفعته مع منفعتك دون أن حتدده بحدود بالدك، لكنت عديم الوطن، وحاشاك أن 

  .١٤٩عليك" كجتهل حقوق وطن

صاحب الثورة العرابية الشهرية ضد اإلنجليز  م١٩١١املتوىف وكان أمحد عرايب  

ة بمعناه احلديث ويعترب من ليسوا من أهل البالد يستعمل لفظ املرصيني واألمة املرصي

راك، وسواء أكانوا من املسلمني أو غري املسلمني، أجانب  سواء كانوا من األرمن واأل

الدكتور أمحد عبد الرحيم  عىل حد قول- حيق هلم أن حيكموها وهو أمر جديد ال

ر يف التفكري املرصي منذ أن احتضنته املو  -مصطفى جة املسيحية، وقد مل يوجد له أ

شأها عبد اهللا النديم يف بداية  م١٨٩٦املتوىف  ١٥٠قال يف هذا يف جريدة األستاذ التي أ

ناء مرص  عباس الثاين حتت عنوان (املسلمون واألقباط) ما يحكم اخلديو ييل: "هم أ

إال يرحلون لغريها  م واليعرفون غري بلده الذين ينسبون إليها وتنسب إليهم، ال

ورون تزاور أهل البيت ويشارك ف ورغم تقلبات الدولزيارة...  ن الوطنية يتزا إخوا
                                                

   بعدها. وما ١٦٤كتاب تذكاري عن أستاذ اجليل أمحد لطفي السيد/املجلس األعىل للثقافة/ص -١٤٩

هيم اإلدرييس -        ١٥٠  احلسيني، كاتب وشاعر وخطيب وسيايس مناضل، وراسخ القدم يف علوم اللغة العربية هو عبد اهللا بن مصباح بن إبرا

حصل من الثقافة والعلوم باجلهد الذايت، واملناهج غري  الفصحى، ومربز يف النظم والكتابة باللهجة العامية. ولد باإلسكندرية، وحصل عىل ما

بية ( فق ( ١٢٩٩ ـ ١٢٩٨النظامية. شارك يف قيادة الثورة العرا رز خطبائها١٨٨٩م ـ ١٨٨١) املوا وكان يلقب بخطيب الثورة  ،م)  وكان أ

بية، وأصدر إبان الثورة صحيفة ( عد هزيمة الثورة طاردت السلطة ) التي مثلت لسان حال الثورة. بالطائف() ووالتبكيت التنكيتالعرا

تاال ف عدة  ،ستعامرية عبد اهللا النديم، فاختفى عرش سنوا  ١٣٠٩وذلك يف صفر  ،كتب متنوعة. وبعد القبض عليه نتيجة وشايةوفيها أ

امًا ثم نفي من مرصم١٨٩١سبتمرب  فعاد إىل مرص  ،م١٩٤٤عباس حلمي الثاين املتوىف  يعنه اخلديو ى إىل فلسطني، فأقام فيها حتى عف، حبس أ

نفاه اإلنجليز إىل اآلستانة حتى تويف هناك سنة  "األستاذ"وبسبب مقاالته يف  .م١٨٩٢سنة  "األستاذ"م) وأصدر جملة ١٨٩٢ (١٣١٠سنة 

ء والكرباء. ١٨٩٦   م. وقد قيل إن لقب النديم الذي اشتهر به يرجع إىل منادمته لألمرا

  حتفال بذكرى مرور مائة عام عىل وفاة عبد اهللا النديم) بترصف كبري. ال(بحوث ندوة ا :أخذنا ترمجة النديم من كتاب     

الشخصية ه مي حتى يتسنى لنا التعرف عىل هذا الشك فيه أن  شخصية عبد اهللا النديم حتتاج إىل دراسة مستقلة من خالل منظور إسال: ممأقول    

  واحلكم عليها.
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راحه علامً منهم أن البالد تطالبهم برصف حياهتم يف إحيائها  اجلار جاره يف أفراحه وأ

له اسم مرصي من غري النظر إىل باملحافظة عىل وحدة اإلجتامع الوطني الذي يشم

  .١٥١]بعدها وما ٧٤٩ص ١ج "األستاذ"[ختالف الديني اال

  عن نفسه قائًال: ١٥٢ويروي أمحد عرايب باشا

ا  "إنني فالح مرصي، وقد اجتهدت قدر طاقتي أن أحقق اإلصالح لوطني الذي أ

نائه وحمبيه. لقد كنت أجتهد يف حفظ استقالل بالدي مع نيل احلرية والعدل  من أ

ا خادم هلم. فلسوء البخت مل يتيرس يل ا لغرض املقصود. واملساواة للمساكني الذين أ

 حييت ويبقى بعدي إذا مت. وإنني مكتف برشيف الشخيص الذي سوف يالزمني ما

ادى بـ (أمحد عرايب املرصي) فقط، وبغري ً أن أ قاب. لقد ولدت  وسوف يرضيني دائام أ

ماهتم قربي. إن األمة املرصي بأرسها كانت معي،  ةيف بالد الفراعنة وستظل أهرا

دًا، فآمل أهنا الوصحبة يل، كام أين حمب هل   .١٥٣تنساين" ا أ

  ويف مقالة بعنوان (دروس الوطنية التي أخذها مصطفى كامل من النديم)  يبني    

  اهللا النديم: ختالف بني مصطفى كامل وأستاذه عبداملنعم اجلميعي أوجه اال عبد د.
                                                

حتفال وهو بحث ندوة اال ،وما بعدها ٩٢ص د. أمحد عبد الرحيم مصطفى" ستعامر وحقوق األمة يف فكر عبد اهللا النديماال" - ١٥١

  . م١٩٩٥ر يف كتاب عن املجلس األعىل للثقافة بمرص عام عام عىل وفاة عبد اهللا النديم صدر مائة بذكرى  مرو

وه شي١٨٤١مارس  ٢١ولد أمحد عرايب يف  - ١٥٢ خ البلد، وقد تعلم يف م يف قرية (رزنة) من حمافظة الرشقية بالقرب من الزقازيق، وكان أ

ت، ثم دخل األزهر فمكث به أربع قريته مخس  ت، ثم انتظم يف اجليش املرصي يف سنة  سنوا ً ١٨٥٤سنوا م. وترقى يف اجليش إىل أن صار وزيرا

  م. ١٩١١يمة حكم عليه ونفي ومات وبعد اهلز ،وقائدًا للثورة املنسوبة إليه

تاج إىل تقويمها وهي حركة حت ،: مل تكن حركة هؤالء الضباط التي قادها عرايب ضد اإلنجليز من منطلق إسالمي والعالقة للدين هباأقول

ت ية. ،تارخييًا بعيدًا عن أي مؤثرا   ومن ثم احلكم عليها من املنظور اإلسالمي عقب تلك الدراسة املتأ

بية" - ١٥٣   مقدمة الكتاب.. صالح عيسى".الثورة العرا



 

١٢٣

اهللا النديم ــ الذي نادى بأن تكون مرص  كان تلميذ عبد ١٥٤"رغم أن مصطفى كامل

لمرصيني وفضل الوطنية املرصية عام عداها ــ فقد دعا إىل دعم تبعية مرص لرتكيا ل

بطة العثامنية بقوله: (جيب عىل املرصيني أن يتمسكوا أشد  ورضورة التمسك بالرا

بطة األكيدة التي تربطهم بالدولة العثامنية) بل وصل به األمر أن طلب  .التمسك بالرا

اإلنجليز منها واحتالهلا باعتبارها والية عثامنية.  راجخرسال جيوشه إلإمن السلطان 

من مارس أغسطس  ٣١كام أعلن يف خطبة له بباريس بمناسبة عيد جلوس السلطان يف 

ية الوحيدة التي جيب أن نجتمع حوهلا).إ( م:١٨٩٥ ية العثامنية هي الرا   ن الرا

لدولة لقد كان الفرق شاسعًا بني سياسة النديم وسياسة مصطفى كامل جتاه ا

وعندما تعارضت  .رتباط بجامعة الدينللوطنية عن اال العثامنية، فالنديم فّضل الوالء

مصلحة مرص مع مصلحة الدولة العثامنية وقف النديم بجانب مرص، وهاجم سياسة 

متيازات التي نالتها رصية، ورفض أن تتنازل مرص عن االالدولة العثامنية جتاه القضية امل

رسال إا الداخلية، بينام نجد مصطفى كامل يطلب من السلطان ستقالهلا يف شئوهنبا

  .١٥٥جيوش عثامنية الحتالل مرص وإخراج اإلنجليز منها"
                                                

ء بمدينة القاهرة يف   ١٥٤- اسة الثانوية دخل م وبعد أن نال شهادة الدر١٨٧٤أغسطس  ١٤ولد مصطفى كامل باشا صاحب جريدة اللوا

م ١٨٩٥مدرسة احلقوق اخلديوية واحلقوق الفرنسية يف وقت واحد، ثم ذهب إىل فرنسا، ومنها أخذ شهادة احلقوق، وبدأ حياته السياسية يف سنة 

ب الفرنيس يف  وبالغ يف التغني ثم كان زعيم النهضة الوطنية يف مرص  .م١٨٩٥يونية  ٤وكانت باكورة أعامله كتابه الذي رفعه إىل جملس النوا

وحيمد له جتنيد قلمه للدفاع عن  ،نفصال عن اخلالفة العثامنيةه ضد دعاة التغريب واملنادين باالوحيمد له وقوف .بالوطنية إىل حد غري مقبول رشعاً 

ف احلزب الوطني تويف وهو يف سن الشباب يف و .قضية احلجاب والرد عىل قاسم أمني ومن وراءه   م.١٩٠٨بعد أن أ

  املرجع السابق.. وما بعدها ١٥٦ص عبد املنعم اجلميعي د." دروس يف  الوطنية التي أخذها مصطفى كامل من النديم"  ١٥٥-



 

١٢٤

ولتمزيق رابط  ،هكذا وضع الطهطاوي النطفة األوىل لتخريب اهلوية اإلسالمية

الدين والعقيدة، فصار املسلم املرصي يقاتل املسلم السوداين أو الليبي أو العراقي 

  !!ة الدفاع عن الوالء اجلديد: الوطنبحج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٢٥

  
 الخاتمة

  

أن استعرضنا املعامل الرئيسة لفكر الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي نخلص إىل بعد 

  النتائح التالية:

 ً قل إن شئت (رفاعة  أو ،لقد كان للشيخ األزهري رفاعة رافع الطهطاوي: أوال

بام تعنيه هذه الكلمة من هتميش اإلسالم،  السبق والريادة يف إدخال العلمنة ؛بك)

  وإقصائه عن إدارة شئون املسلمني.

     :ً ضفاء الرشعية إالطهطاوي منهج التلفيق بغية الشيخ رفاعة لقد استخدم  ثانيا

نية سحيث كان ي ؛اإلسالمية عىل أفكاره املستوردة من فرنسا تشهد باآليات القرآ

ستدالل ببعض املذاهب الوا، العريب القديمواألحاديث النبوية وشواهد من الشعر 

عد النجعة باستدالالته التي كانت يف غري مواضعها!!   الفكرية. لكنه قد أ

 ً موذج األمثل لكي ينهض : اثالث التأكيد عىل فكرة أن الدولة الغربية الالدينية هي األ

  العامل اإلسالمي.

  مل بقوانني وضعية!!تأكيده عىل أن الرشيعة اإلسالمية ال متنع الع ا:رابعً 

  : إحياء النعرات الفرعونية والتأكيد عىل فكرة القومية املرصية.اخامًس 

  : التأكيد عىل والء الوطن قبل والء الدين والعقيدة.اسادًس  

ة ال يدل عىل انحطاط املجتمع.اسابعً     : تأكيده عىل أن سفور املرأ

  ً لطريقة الغربية ال ينايف الدين : التأكيد عىل أن اختالط الرجال بالنساء عىل ااثامن

 واألخالق.



 

١٢٦

: تأكيده عىل أن فنون الرقص والغناء والتمثيل عمل ممدوح من قبيل األعامل اتاسعً 

  الرياضية.

ً للجامهري.ا عاًرش    : تثبيت فكرة أن الكتابة بالعامية املرصية أرسع وصوال

 أرجو أن أكون قد وفقت يف تقديم صورة واضحة عن شخصية الشيخ رفاعة

الطهطاوي ودوره اخلطري يف ختريب اهلوية اإلسالمية. واهللا أسأل أن حيفظ اإلسالم 

  وأهله!  آمني!

نا أن احلمد هللا رب العاملني                                                                            وآخر دعوا

  هاين السباعي                                                           

  م٢٠٠١إبريل  ١٧لندن يف                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٢٧

 مراجع الكتاب
 

املؤسسة العربية  -) األعامل الكاملة لرفاعة الطهطاوي.... حتقيق د.حممد عامرة ١(

 .١/١٩٧٣للدراسات والنرش/ بريوت/ ط

املؤسسة العربية  -األعامل الكاملة لإلمام حممد عبده.... حتقيق د. حممد عامرة ) ٢(

 .١/١٩٧٣للدراسات والنرش/ بريوت/ ط

 دار الرشوق/ القاهرة. -عامل الكاملة لقاسم أمني... حتقيق د. حممد عامرة أل) ا٣(

 ) اإلسالم واحلضارة الغربية/ د. حممد حممد حسني/مؤسسة الرسالة/بريوت.٤(

 .حسني حممد د. حممد/جتاهات الوطنية يف األدب املعارص) اال٥(

 .١٩٩٥) صفوة العرص / زكي فهمي/ مكتبة مدبويل/ القاهرة ٦(

 .١٩٩٢/بريوت/ردار الفك) ارشاد الفحول/ الشوكاين/٧(

وبكر ٨( بن العريب/ حتقيق حمب الدين اخلطيب/ جلنة ا) العواصم من القواصم/ أ

 الشباب املسلم/ القاهرة.

و زهرة/ دار الفكر العريب/بريوت.٩(  ) أصول الفقه/ حممد أ

 ) أصول الفقه/ عبد الكريم زيدان/مؤسسة الرسالة/بريوت.١٠(

 ) شهود العرص/ مركز األهرام للرتمجة والنرش/ القاهرة.١١(

ور اجلندي/ دار النهضة العربية/ مرص.١٢(  ) أعالم وأصحاب أقالم/ أ

و ع الطهطاوي (راف) رفاعة را١٣( ئد التحديث األوريب احلديث)... سمري أ

 محدان/ الرشكة العاملية للكتاب/ بريوت.



 

١٢٨

ومحدان/ الرشكة العاملية ١٤( ) اإلمام حممد عبده (جدلية العقل والنهضة)/ سمري أ

 للكتاب/ بريوت.

) الثائر اإلسالمي مجال الدين األفغاين/ بقلم الشيخ حممد عبده/ داراهلالل/ ١٥(

 القاهرة.

عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار/ اجلربيت/ حتقيق عبدالعزيز مجال الدين/  )١٦(

 .١٩٧٧مكتبة مدبويل/ القاهرة 

املجلس األعىل  -) كتاب تذكاري عن أستاذ اجليل (أمحد لطفي السيد) ١٧(

 .١٩٨٦للثقافة/ القاهرة 

جلس اهللا النديم)/ امل ) بحوث ندوة: بذكرى مرور مائة عام عىل وفاة (عبد١٨(

 .١٩٩٧األعىل للثقافة/ القاهرة 

ويب مكتبة مدبويل/  ي) تاريخ مرص يف عهد اخلديو١٩( إسامعيل باشا/ إلياس األ

 القاهرة.

يف جورج يانج/  -) تاريخ مرص من عهد املامليك إىل هناية حكم إسامعيل ٢٠( تأ

 .١٩٩٥تعريب عيل أمحد شكري/ مكتبة مدبويل/ القاهرة 

يف عمر  -فتح العثامين (إىل قبيل الوقت احلارض) ) تاريخ مرص من ال٢١( تأ

 اإلسكندري وسليم حسن/ مكتبة مدبويل/ القاهرة.

ور اجلندي/ دار اإلعتصام/ القاهرة ٢٢(  .١٩٧٧) املؤامرة عىل اإلسالم/ أ

) التعريف باإلسالم يف مواجهة العرص احلديث وحتدياته/ عبد الكريم ٢٣(

 اخلطيب/ دار الفكر العريب.



 

١٢٩

) تاريخ احلركة القومية وتطور نظام احلكم يف مرص/ عبد الرمحن الرافعي/ دار ٢٤(

 .١٩٩٤املعارف/ القاهرة 

) تاريخ الفكر املرصي احلديث/ د. لويس عوض/ دار اهلالل/ القاهرة ٢٥(

١٩٩٤. 

بية/ صالح عيسى/ دار املستقبل العريب/ القاهرة.٢٦(  ) الثورة العرا

  .طناحي/ دار اهلالله/ تقديم وتعليق طاهر ال) مذكرات اإلمام حممد عبد٢٧(

ء لإلعالموسوبر باشوات ) باشوات٢٨(  / د. حسني مؤنس/ الزهرا

 .١٩٨٤العريب/القاهرة/

) احلملة الفرنسية عىل مرص/ هنري لورنس/ ترمجة بشري السباعي/ دار سينا ٢٩(

 .١٩٩٥للنرش 

 ياض.) كيف نكتب التاريخ./حممد قطب/ دار الوطن للنرش/ الر٣٠(

 الزهراء/القاهرة. -) دور العامئم يف تاريخ مرص احلديث/ فتحي رضوان ٣١(

ور اجلندي/ دار اال) اليقظة اإلسالمية يف مواجهة اال٣٢(   .عتصامستعامر/ أ

ور اجلندي/ دار اال) العودة إىل٣٣(  عتصام/ القاهرة. الينابيع/ أ

يم خرض / املنتدى وموقفهم من اإلسالم/ أمحد إبراه االجتامع) علامء ٣٤(

 اإلسالمي/ لندن.

 ) وعليكم السالم/ حممود عوض/ دار املستقبل العريب/ بريوت.٣٥(

) املنهج اإلسالمي لدراسة التاريخ وتفسريه/ د.حممد رشاد سامل/ دار الثقافة/ ٣٦(

  .١٩٨٦الدار البيضاء/ 



 ١٣٠

 السيرة الذاتية للمؤلف
  

ً: موجز بالتعريف بسرية الشيخ الدكتور ها   ين السباعي:أوال

  االسم بالكامل: هاين السيد السباعي يوسف. 

ليد مدينة القناطر اخلريية بمحافظة القليوبية بجمهورية مرص.   (أ) موا

(ب) حاصل عىل درجة ماجستري فلسفة يف القصاص يف الرشيعة اإلسالمية مقارنة 

  بالقوانني الوضعية.

ل العمد يف الرشيعة فلسفة يف إثبات جريمة قت ه(ج) حاصل عىل درجة دكتورا

  اإلسالمية مقارنة بالقوانني الوضعية.

(د) حاصل عىل إجازة يف قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق 

  مسندة إىل رسول اهللا .  ةالشاطبية بطرق ثالث

ءة القرآن الكريم برواية البزي وقنبل عن ابن كثري  ) حاصل عىل إجازة يف قرا )

  لشاطبية.املكي من طريق ا

خلريية (من عام   إىل عام م ١٩٨٧(و) رئيس جملس إدارة اجلمعية الرشعية بالقناطرا

  ). م١٩٩٠

  (ز) كاتب متخصص يف التاريخ اإلسالمي والسرية النبوية. 

ً تارخييًا ملركز   سرتاليا.االدراسات اإلسالمية ب (ح) اختري مستشارا

 ن.(ط) مدير مركز املقريزي للدراسات التارخيية بلند

  (ي) األمني العام املساعد للتيار السني بمرص.

  (ك) باإلضافة إىل العديد من الشهادات العلمية يف علوم شتى كاحلاسوب والرتمجة.



 ١٣١

  

 موجز بأهم أعمال المؤلف
  

  وهذه األعامل لكثرهتا فإننا نقسمها عىل النحو التايل:

  األول: كتب الدكتور هاين السباعي:

 ـ إصدارات مركز "هطاوي يف ختريب اهلوية اإلسالميةدور رفاعة الط") كتاب ١( 

  م.٢٠٠١ ـ ١٤٢٢املقريزي بلندن عام 

ظمة احلاكمة") كتاب ٢( ع بني املؤسسات الدينية واأل من إصدارات مركز  "الرصا

  م٢٠٠٢ ١٤٢٣املقريزي بلندن عام 

ن (دراسة مقارنة الرشيعة اإلسالمية بالقوانني الوضعية م "القصاص") كتاب ٣(

  م).٢٠٠٤ ـ ١٤٢٥ت مركز املقريزي بنلدن اإصدار

) كتاب إثبات جريمة القتل العمد (دراسة مقارنة الرشيعة اإلسالمية بالقوانني ٤(

  م).٢٠٠٦ ١٤٢٧الوضعية من إصدارت مركز املقريزي بلندن عام 

  م.٢٠١١ ـ ١٤٣٢) كتاب مسائل يف اإليامن باللغة اإلنجليزية إصدارات عام٥(

  م).٢٠١١ ـ ١٤٣٢اب مصادر السرية النبوية ـ دار هادف للنرش ـ القاهرة ـ ) كت٦(

  الثاين:  مقاالت وبحوث:

 . (بحث) العلامنيون وثورة الزنج  

 .(بحث) زنادقة األدب والفكر  

 .(بحث) ءة حتليلية حلركة التوابني   قرا

 .(بحث) ءة حتليلية يف خالفة عبدالله بن الزبري   قرا



 ١٣٢

 لغربية.اإلرهاب يف املنظومة ا  

 .يزيد بن معاوية وحكامنا عرصنا  

 .املوريسكيون اجلدد .. مسلمو فرنسا  

 .احلصاد املر لشيخ األزهر  

 .احلركات اجلهادية يف العراق  

 .ترسيح اجليوش الشعبية رضورة شعبية  

  م).٢٠٠٢قصة اجلهاد (حوار من أربع حلقات بجريدة احلياة عام  

 .ثورة الشعوب العربية الرهان اخلارس  

 بالليل. رهبان  

 .مغازي ابن إسحاق  

 .خليفة بن خياط ومنهجه التارخيي  

 .كتب األدب من مصادر السرية  

 .موذجًا   كتب التاريخ العام: الطربي أ

 .نتانامو   سقوط احلضارة الغربية يف جوا

  .قذوا األرسى قبل فوات األوان   أ

 .مملكة القش  

 .التاريخ األسود لدويالت الطوائف قديامً وحديثًا  

 عتبات املذبح األمريكي.قرابني عىل   

 .كارلوس مانديال سالم وحتية  



 ١٣٣

 .ويب املفرتى عليه   صالح الدين األ

 .السلطان الشاب حممد الفاتح العثامين  

 . (الظاهر بيربس )سيٌف مل ينكرس  

 .عبد اهللا بن ياسني ودولة املرابطني  

 .أمري املسلمني يوسف بن تاشفني  

 .عبد الرمحن النارص والعرص الذهبي  

 لفتوح: موسى بن نصري.فاتح ا  

 .الرتاث والتجديد يف فكر حسن حنفي  

 .اإلعالم واحلركات اإلسالمية  

  سلسلة مقاالت عن مصادر السرية النبوية بمجلة نداء اإلسالم

  باسرتاليا.

 .ثمن املواطن ال يساوي ناقة  

 .أمور   رسالة إىل عبد ا

 .القدس لنا  

 .(بحث رشعي) حكم قتل املسلم بالكافر  

 باط  دورتارخيي يف مقاومة املحتل.هل كان لألق  

 .(بحث رشعي) حكم إمامة املرأة يف الصالة  

 .التجلية يف الرد عىل التعرية  

  .إذا نزلوا ساحة قتال أفسدوها  



 ١٣٤

  .دي العثامنيني   بحث حول حقيقة إبادة األرمن عىل أ

 .(بحث رشعي) دراسة حول قضاء القايض بعلمه  

 األمة.  العدو القريب حماولة لتشخيص أحد أمراض  

  .(بحث رشعي) دراسة حول حكم رضب املتهم وخداعه  

 .الرد عىل بابا الفاتيكان أي الفريقني أحق بالعقل يا بنديكتس  

  .موذج للزندقة املعارصة   حسن حنفي أ

 .(!حسن نرص اهللا سيد األمة) فال رجعت وال رجع احلامر  

 .(بحث رشعي مبسط) حكم املامثلة يف القتل  

  .انتحروا أم نحروا  

 .(تعليق) حكمتيار والبيعة الكربى  

  .رسالة هادئة لقادة اإلخوان املسلمني أي الفريقني أحق باالتباع  

 .(تعليق) غياب الشيخ أسامة إعالميا  

 .رويبضات أمريكا  

  مقال فتوى توحيد األذان من كيتشنر اإلنجليزي  إىل وولش

  األمريكي.

 .(بحث رشعي) شبه املعارضني حول تطيبق عقوبة القصاص   

 .ءة يف خطاب الشيخ أسامة للشعب األمريكي   قرا

 .نا شغل يس يف البكاء عىل أرسا   أ

 .لو كان تيسري علوين من مازن مل تستبح إبله  



 ١٣٥

 .وال عجب لألسد إن ظفرت هبا كالب األعادي  

  .أسباب هتميش املؤسسات الدينية  

 .ءة يف تاريخ الزندقة   زنادقة األدب والفكر: قرا

  .   بأي ذنب قتلوا

  يف الشيخ أيب حممد املقديس. شهاديت  

 .هل يقال ملبتدع عالمة  

 .تعليق عىل البديل الثالث آلل الزمر  

 .املصري املخيف .. قرابني عىل عتبات الناتو يف ليبيا 

 .دي العثامنيني .. األكذوبة الكربى  إبادة األرمن عىل أ

 

  الثالث: البيانات:

 ) ١٤٣٢صفر  ١٩بيان)  منذ اندالع  ثورة  ٤٢العديد من البيانات 

  م ٢٠١١يناير  ٢٥املوافق 

  ت البيانات يف موضوعات متفرقة منشورة يف وسائل اإلعالم عرشا

 وموقع املقريزي عىل الشبكة العنكبوتية. 

بع: حوارات مرئية وسمعية ومكتوبة:   الرا

  رات املقروؤة واملسموعة واملرئية يف العديد من وسائل ت احلوا عرشا

ة مثل اجلزيرة والعربية ويب يب يس والعامل وروسيا اليوم اإلعالم املحلية والعاملي



 ١٣٦

وآي إن يب وغريها من حمطات وحوارات مكتوبة يف صحف وجمالت عاملية 

  عديدية.

  نرش كتاب التجلية يف الرد عىل كتاب التعرية سبع حلقات بجريدة

  البديل املرصية.

 ة حوار منتدى احلسبة أسئلة وأجوبة أربع جمموعات يف قضايا رشعي

  خمتلفة. 

 .صار يف البالتوك   لقاءات مفتوحة مع غرفة األ

 ) أرشطة).  ١٠الرد عىل وثيقة ترشيد الدكتور سيد إمام 

  اخلامس: دورات علمية:

 ) رشيط). ١٤دورة يف مصادرالسرية النبوية  

 ) أرشطة). ٨دورة يف مسائل اإليامن باللغة اإلنجليزية  

 ) رشيط) . ١١دورة يف مسائل اإليامن باللغة العربية 

 ) أرشطة) ١٠دورة يف الوالء والرباء 

  اخلامس: اخلطب: 

  خطبة مجعة يف مواضيع متنوعة يف التفسري والسرية  ٥٧٧أكثر من

 والتاريخ والعقيدة والسلوك والواقع املعارص.

 

  

  



 ١٣٧

  

 

  

  ٣مقدمة بقلم د. طارق عبد احلليم..............................................

  ٧..........................................................لطبعة الثانيةمقدمة ا

  ٩.................................... ........................... مقدمة الكتاب

   ١٤. ...............................................................بطاقة تعريف

  ١٦................................... ...........  أسامء بعض طلبة البعثة العلمية

  ١٨.....................................................مؤلفات الطهطاويأهم 

  ٢١ .................................................مدخل لفهم فكر الطهطاوي

  ٢٢..............................................................تعريف العلامنية
 لالفصل األو

  ٢٩................................... .........................احلضارة والبداوة
 الفصل الثاني

انية   ٣٩................................... ............اللبنات األوىل للحياة الرب

  ٣٩................................... ..  اطالع الطهطاوي عىل الدستور الفرنيس

  ٣٩................................... ..........  عىل شارل العارشم ١٨٣٠ثورة 

  ٤١...................................................أساتذة الطهطاوي يف فرنسا

ره بآراء سان سيمو   ٤٣........................................................تأ

  ٤٤.................................................خالصة مذهب سان سيمون



 ١٣٨

  ٤٦...............................................طاوي يمدح علامنية فرنساالطه

  ٤٨................................... ....... وظيفة ديوان البري (جملس الشورى)

  ٤٩................................ وظيفة ديوان رسل العامالت (جملس الشعب)

  ٥٠.........................................................قضية احلقوق املدنية

  ٥٣................................... .................................. املساواة

  ٥٦................................... .................................... احلرية

  ٥٧................................... ..................... وصية القس (فنلون)

  ٥٨.......................................................ول)ب شهادة (ستنيل لني

  ٦٠................................... .................  ثمرات الفكر الطهطاوي

  ٦١................................... ......................... املحاكم املختلطة
 الفصل الثالث

  ٦٥......................................................لتقبيحقضية التحسني وا

  ٦٦.................................. ...............  نبذة عن التحسني والتقبيح

  ٦٦................................... ..................... : املعتزلةالقول األول

اتريديةالقول الثاين   ٦٧................................... ....................: ا

  ٦٨................................... .................. : األشاعرة القول الثالث

  ٦٩................................... ............................ رأي ابن تيمية

  ٦٩................................... ............................ قول الشوكاين

  ٧٠................................... ............................  القول املختار

  ٧١................................... .. موقف الطهطاوي من التحسني والتقبيح



 ١٣٩

  ٧٢.................................. .......................  تناقض الطهطاوي

ر الفكر الطهطاوي واقعياً    ٧٤.................................................أ

  ٧٤.................................. ................ أول إشارة لتنحية الرشيعة

  ٧٤.................................. ............ حتسينه لسلوك وآداب الفرنجة

  ٧٥.................................. ....................... مدحه لنساء باريس

  ٧٦.................................. ....... اء فرنساتربج نس عىلشهادة اجلربيت 

  ٧٧.................................. ..............  لويس عوض هياجم اجلربيت

و محدان يدافع عن سفور املرأة   ٧٨.................................. .......... أ

ة   ٧٩.................................. ........ نظرة رجال الدين املسيحي للمرأ

  ٨٠................................... ........... القرون الوسطىوضع املرأة يف 

  ٨٠................................... ..... وضع املرأة يف عرص النهضة الصناعية

  ٨٣................................... . صفية زغلول ختلع احلجاب أمام اإلنجليز

  ٨٤................................... ........................  نبوءة لطفي السيد

  ٨٤................................... .. حثة البادية تفضل السفور عىل احلجاببا

  ٨٥................................... ....... استحسانه الغناء والرقص والتمثيل

  ٨٩.................................. ...........  إسامعيل يالفن يف عهد اخلديو

  ٩١................................... ............  شاعر النيل يمدح مغنيًا هيودياً 
 الفصل الرابع

  ٩٥.................................. ................... حياء النعرات اجلاهليةإ

 ً   ٩٥................................... ............. : مفهوم الوطن والوطنيةأوال



 ١٤٠

  ٩٨................................... ............... : متجيده تاريخ الفراعنةثانياً 

  ١٠٠.................................. ........... اذا سجن يوسف عليه السالم

  ١٠٩.................................. ......... عداء الطهطاوي للخالفة العثامنية

  ١١٠.................................. ... هجة العاميةلالطهطاوي ينادي بتقعيد ال

  ١١١...........................أول حماولة لنقل أعامل من الرتاث العاملي بالعامية

  ١١١.................................. ......... أول صحيفة هزلية تكتب بالعامية

  ١١٤..................................  حياء الفرعونية يف مرصإتوت عنخ آمون و

  ١١٧.................................. ......  صالح جمدي يؤلف أول نشيد وطني

  ١٢٠.................................. ...........  فتيان مرصلوصية لطفي السيد 

  ١٢٢.................................. ........................ أمحد عرايب يعرتف

  ١٢٣................................ ختالف بني مصطفى كامل والنديمالأوجه ا

  ١٢٥.................................. .................................... اخلامتة

  

 


